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1 Úvod 

Chceme li pochopit hlavní principy fungování a vývoje tištěných médií, musíme 

se zabývat také jejich ekonomikou. Tištěná média jsou také ekonomickými subjekty, 

a jako takové jsou ovlivňovány základními ekonomickými vztahy. Bez ohledu na 

formu vlastnictví a způsob financování se musejí v dlouhém období přímo či nepřímo 

podrobit logice ziskovosti a návratnosti investic. Jako ekonomické subjekty jsou také 

vystaveny vlivům vnějšího ekonomického prostředí. V úzkém pojetí to jsou to 

konkurenti, zákazníci, dodavatelé, substituty a struktura trhu. V širokém vymezení 

jde o vývoj ekonomiky jako celku. 

V prostředí tištěných médií se v posledních letech stále intenzivněji diskutuje  

o změnách obchodního modelu. Vedení prestižního francouzského deníku Le Monde 

v červnu 2010 oznámilo, že se chystá prodat většinový podíl ve své společnosti 

(Pfanner 2010). Vydavatelství Washington Post Company ve stejném období začalo 

hledat kupce pro zpravodajský týdeník Newsweek, přestože se vydavatelská rodina 

Grahamů snažila titul dlouho udržet. Newsweek se neúspěšně pokusil zaujmout 

náročnější čtenáře a zopakovat úspěch britského The Economist a vykázal v letech 

2008 a 2009 ztráty ve výši 16,1 respektive 29,3 mil. dolarů (Ahrens, Kurtz 2010). 

Ředitel Washington Post Company Donald Graham se při této příležitosti vyjádřil,  

že si společně se současným vedením nedokáže představit cestu zpět k profitabilitě 

(Ahrens, Kurtz 2010). 

 The New York Times opět zeštíhlují redakci a připravují spuštění placené verze 

svých webových stránek. Podobně jako u ekonomických Financial Times si čtenáři 

budou moci prohlédnout pouze omezený počet článků zdarma (Perez-Peňa 2010). 

Londýnské The Times vlastněné News Corp. Ruperta Murdocha se rozhodly vymezit 

vůči online agregační službě Google News. Spouštějí proto novou verzi svých 

webových stránek, na kterých ohlašují vztyčení „zdi“ pro placený obsah (Aust 2010). 
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Naopak Los Angeles Times propustily polovinu ze svých 1200 zaměstnanců  

a prohlašují, že jejich příjmy z prodeje online reklamy pokrývají náklady na platy 

novinářů elektronické i tištěné edice (Jarvis 2009). O tom, že každé vydavatelství má 

další vysoké fixní náklady, vydavatel Los Angeles Times mlčí (Keller 2009). 

Z těchto a dalších příkladů je zřejmé, že trh tištěných médií prochází hlubokým 

vývojem. K těmto změnám se pak od roku 2008 připojil vliv globální ekonomické 

krize, která je obdobím nejzávažnějšího ekonomického útlumu od Světové 

hospodářské krize z 20. let minulého století. 

Cílem této diplomové práce je proto analyzovat a popsat povahu těchto změn  

se zaměřením na ekonomiku médií a vliv ekonomické krize a zamyslet se nad 

budoucností obchodního modelu vydavatelů novin a časopisů. Zajímá mne, jak  

se změnily strukturální vztahy v odvětví tištěných médií a jaké jsou důsledky tohoto 

vývoje pro budoucnost tištěných médií. 

Za tímto účelem nejprve přistoupím k analýze ekonomické literatury a popíši 

základní ekonomické principy vztahující se k problematice médií. Následně budu 

pomocí ekonomické teorie charakterizovat strukturální vlastnosti trhu tištěných 

médií. 

V následující části přistoupím k identifikaci dlouhodobých trendů ve vývoji 

tištěných médií. Těmi jsou nejen postupné změny v preferencích čtenářů  

a inzerentů, ale také globalizace, komercionalizace a koncentrace vlastnictví. 

Studium ekonomické krize a jejich důsledků pro ekonomiku tištěných médií mi 

pak umožní analyzovat, zda a jakým způsobem tento vnější ekonomický šok změnil 

strukturální charakteristiky odvětví tištěných médií, případně zda měl vliv na 

identifikované dlouhodobé trendy. Tato analýza společně s poznatky  

o strukturálních charakteristikách trhu tištěných médií mi v závěru umožní diskusi 

nad budoucností tištěných médií, způsobem jejich financování a podobou 

aplikovaných modelů obchodní činnosti. 
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2 Mediální instituce jako  

ekonomické subjekty 

Ekonomický pohled na média bývá v rámci mediálních studií mnohdy opomíjen. 

Hoskins, McFayden a Finn (2004, s. 3) parafrázují Oscara Wildeho a říkají, že 

ekonomové jsou v tomto prostředí „vnímáni s podezřením, jako lidé, kteří vidí cenu 

všeho a užitek ničeho, jako lidé, kteří preferují snižování nákladů na úkor kulturního 

rozvoje“. Naproti tomu McQuail (1999, s. 181) uvádí, že „média se stále více stávají 

průmyslovým odvětvím, aniž by přestala být společenskou institucí“ a dodává, že 

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

s politickými a sociokulturními analýzami provádět i analýzy ekonomické“.  

Jirák a Köpplová (2003, s. 53) argumentují, že „pokud máme chápat, jak média 

fungují, je třeba soustředit se na to, kdo všechno má podíl na konečné podobě 

produktu“. V zápětí dodávají, že je důležité zabývat se lidmi, kteří se na mediální 

produkci podílejí. Neméně důležité je podle nich také uvědomit si, že „tyto lidi musel 

někdo zařadit do struktury příslušné mediální organizace, že je musel najmout  

či zaměstnat (a jiné odmítnout), popř. přijmout jejich projekt (a jiný odmítnout), 

vytvořit jim podmínky pro práci (od platu, přes rozpočet na výdaje, po počítač na 

stole)“ (Jirák a Köpplová 2003, s. 53). Zároveň poukazují na to, že tento 

zaměstnavatel či vlastník činí rozhodnutí pod vlivem ekonomických sil, které na jeho 

organizaci a jeho rozhodování působí. Může si dovolit jen to, nač má finanční 

prostředky a zároveň se „musí snažit obstát v konkurenci celého odvětví  

a vyrovnávat se s jeho postavením na trhu“ (Jirák a Köpplová 2003, s. 53). 

Z ekonomického hlediska, a také v kontextu této diplomové práce, je zásadní, 

zdali celé odvětví obstojí v tlaku ekonomických sil a v konkurenci jiných odvětví, 

která mohou uspokojovat stejné potřeby zákazníků (čtenářů, inzerentů). 
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Hoskins, McFayden a Finn (2004, s. 3) pokládají pohled přehlížející ekonomické 

analýzy médií za příliš omezující. Vývoj ekonomických vztahů má totiž na podobu 

médií podobný vliv jako vývoj technologií (McLuhan 2006) či obecné změny ve 

společnosti. McQuail vysvětluje, že „klíčem k neobvyklému charakteru mediální 

instituce je skutečnost, že její činnost je neoddělitelně zároveň ekonomická  

i politická a současně velmi závislá na neustále se měnících technologiích šíření“ 

(1999, s. 181). Rozvoj nových technologií je přitom závislý na mnoha faktorech. Těmi 

mohou být povaha inovace, komunikační kanály, čas a sociální systém (Rogers 2003), 

dosažení kritické masy (Gladwell 2002) nebo neměnné ekonomické zákony (Shapiro, 

Varian 1999) jako jsou výrobní a distribuční náklady dané technologie, dostupnost 

infrastruktury či přístup ke kapitálu a možnosti sdílení zisků mezi jednotlivými 

subjekty v dodavatelsko-odběratelském řetězci. 

Se zvyšováním technologické náročnosti výroby a distribuce mediálních obsahů 

se také zvyšuje počet subjektů, které lze považovat za mediální instituce. Příkladem 

může být telefonní operátor, který dříve poskytoval pouze klasické hlasové služby. 

Později se transformoval na poskytovatele datových služeb a připojení k internetu 

služeb a v současnosti se pokouší proniknout na trh mediálních obsahů 

prostřednictvím akvizice či vybudováním nového internetového portálu či sociální 

sítě (Bagdikian 2004, s. 27).  

Z toho vyplývá, že ekonomické faktory mají pro pochopení mediálních institucí 

stále větší význam. V následující kapitole proto nejprve přistoupím k popisu 

základních ekonomických principů a vysvětlím jejich relevanci pro ekonomickou 

analýzu mediálních institucí a jejich fungování. V závěrečné části kapitoly nastíním 

distinktivní výnosové, nákladové a tržní charakteristiky trhu s tištěnými médii. 

Tištěná média přitom chápu v užším pojetí neboť předmětem této diplomové práce 

je ekonomika vydávání novin a časopisů. 

2.1 Ekonomie médií 

Ekonomie médií je interdisciplinární obor kombinující poznatky a znalosti 

z oblasti mediálních studií se studiem ekonomie. Zabývá se v čase měnícími se 
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ekonomickými silami, které ovlivňují rozhodování manažerů a vlastníků mediálních 

organizací (Doyle 2002, s. 2). 

2.1.1 Základní ekonomické problémy 

Samuelson a Nordhaus (1991, s. 5) definují ekonomii jako vědu, která „zkoumá, 

jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je 

rozdělují mezi různé skupiny.“ Z toho vyplývá, že pro ekonomii je klíčová otázka 

volby. Tuto volbu je možno přeformulovat do podoby třech základních 

ekonomických problémů, kterými jsou otázky: 

1.  „Co, tj. jaké statky se mají vyrábět a v jakých množstvích? Kolik každého 

z možných statků a služeb by měla ekonomika vyrobit? A kdy mají být 

vyrobeny?“ (Samuelson, Nordhaus 1991, s. 24) 

2. „Jak budou statky vyráběny? Kdo je má vyrábět, s jakými zdroji a jakým 

technologických postupem?“ (Samuelson, Nordhaus 1991, s. 24) 

3. „Pro koho se budou statky vyrábět? Kdo má mít prospěch ze statků  

a služeb, které země vyrobí?“ (Samuelson, Nordhaus 1991, s. 24) 

2.1.2 Tržní ekonomika a tržní mechanismus 

Samuelson a Nordhaus (1991, s. 24) uvádějí, že výše uvedené otázky jsou zcela 

základní a společné pro všechny ekonomiky. Vznikají proto, že lidé chtějí 

spotřebovávat více, než ekonomika dokáže vyrobit. Různé společnosti se však, 

v závislosti na typu svého uspořádání, pokoušejí tento konflikt řešit odlišným 

způsobem. V prostředí liberálně demokratických společností se tak zpravidla děje 

prostřednictvím interakce na trhu, tedy skrze tržní mechanismus (Samuelson, 

Nordhaus 1991, s. 38). Ten je základním stavebním kamenem tržní ekonomiky, která 

je charakteristická tím, že o „otázkách co, jak a pro koho rozhoduje systém cen, trhů, 

zisků a ztrát, pobídek a odměn. Firmy vyrábějí ty statky, které poskytují nejvyšší zisky 

(co), výrobními technikami, které mají nejnižší náklady (jak) a spotřeba lidí vychází 

z jejich rozhodnutí jak utratit mzdy a majetkové důchody, vytvářené jejich prací  

a vlastněným majetkem (pro koho)“ (Samuelson, Nordhaus 1991, s. 25). 
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Přestože má výše uvedený mechanismus v liberálně-demokratických 

společnostech obecnou planost, je zároveň nutno poznamenat, že je uvedená 

definice tržní ekonomiky pouze teoretická. V naprosté většině ekonomik hraje vláda 

„důležitou úlohu při vytváření právního rámce ekonomického života, poskytování 

vzdělání a služeb statní správy, regulaci znečišťování životního prostředí a regulaci 

podnikání“ (Samuelson, Nordhaus 1991, s. 25). Přesto je většina ekonomických 

rozhodnutí v rukou jednotlivců a obchodních společností, tedy determinována tím, 

jak svobodné trhy určují ceny a množství (Samuelson, Nordhaus 1991, s. 25). 

2.1.3 Ekonomie médií 

Pakliže se ekonomie zabývá tím, jak jedinci, firmy a vlády odpovídají na tři 

základní ekonomické problémy vyplývající z vzácnosti disponibilních zdrojů, 

ekonomie médií se podle Picarda (1989, s. 7) zabývá tím „jakým způsobem 

provozovatelé médií uspokojují informační a zábavní potřeby publik, inzerentů  

a společnosti s využitím dostupných zdrojů“. Podle Albarrana (1996 s. 5 citován 

v Doyle 2002, s. 2) ekonomie médií zkoumá, „jak mediální průmysl využívá vzácných 

zdrojů k produkci obsahu... ...k uspokojení různých potřeb“. 

Ekonomie se dělí na makroekonomii a mikroekonomii. Zatímco 

makroekonomie studuje fungování ekonomiky jako celku, mikroekonomie zkoumá 

chování jednotlivých prvků ekonomiky, jako jsou jednotlivá odvětví, firmy  

a domácnosti (Samuelson, Nordhaus 1991, s. 5). Pro potřeby této diplomové práce 

je primárně důležitá mikroekonomická teorie. Ta umožňuje zkoumat otázky chování 

jednotlivých mediálních organizací (producentů a distributorům mediálních obsahů) 

a také chování zákazníků těchto organizací (čtenářů, inzerentů). Ekonomie médií se 

však dotýká mnohem širšího spektra problémů ovlivňujících, jaké mediální obsahy 

budou vyprodukovány, jakým způsobem se tak stane a kdo je spotřebuje. Z tohoto 

důvodu jsou pro ni relevantní také otázky mezinárodního obchodu, ekonomického 

růstu, hospodářských cyklů, tvorby obchodních strategií, rozhodování o trzích  

a cenách, tržní struktury, tržní a vlastnické koncentrace, vládní regulace a další 

(Doyle 2002, s. 3). 
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2.2 Ekonomie tištěných médií 

Mikroekonomie rozděluje ekonomiku na jednotlivé dílčí trhy a zkoumá jejich 

charakteristiky. Marketing, jehož podstatou je snaha o co nejlepší identifikaci, 

pochopení a uspokojení potřeb zákazníků, a z něj vyplývající obchodní úspěch, dělí 

trh na menší celky nazývané segmenty (Kotler a Levy, 1969). Toto dělení má smysl 

tak dlouho, dokud má výsledná množina nabízených produktů a služeb dostatečné 

množství shodných charakteristik, aby tvořila jednotný celek. Zároveň musí být tato 

množina dostatečně odlišná od celku tak, aby byla spotřebitelem vnímána jako 

jedinečná. Oba popsané způsoby dělení trhu mají pro studium ekonomie tištěných 

médií velký význam. Mikroekonomický pohled umožňuje pochopit změny rozdílů 

mezi jednotlivými oblastmi mediálního průmyslu, např. mezi charakteristikami trhu 

s tištěnými médii a televizním trhem. Marketingový pohled je důležitý proto, že 

dovoluje zkoumat odlišné vlastnosti jednotlivých tržních segmentů a subjektů v nich 

působících. Marketingový přístup je také, díky své orientaci na zákazníka a jeho 

potřeby, vhodný pro analýzu změn na trhu a formulaci dlouhodobého obchodního 

modelu. 

V této části práce přistoupím k makroekonomické charakteristice vydavatelů 

tištěných médií a zaměřím se na jejich příjmové, nákladové a tržní charakteristiky. 

2.2.1 Příjmové charakteristiky vydavatelů tištěných médií 

Vydavatelé novin a časopisů působí na dvou trzích zároveň (McQuail 1999, 

s. 195). Na jedné straně stojí novináři, grafici, editoři a další pracovníci, kteří 

produkují mediální obsah v podobě článků, fotografií a ilustrací. Ten je nabízen 

konečným spotřebitelům, čtenářům. Na druhé straně stojí inzerenti, kteří tištěným 

médií platí za možnost oslovit publikum prostřednictvím reklamních sdělení (Picard 

1989, s. 116-117). Z toho vyplývá, že tištěná média mají zpravidla dva různé zdroje 

příjmů: z prodaného nákladu a z inzerce. 

Podle analýzy poradenské společnosti PriceWaterhouseCoopers (2010) dosáhly 

v roce 2010 celkové příjmy vydavatelů novin v USA částky 62,2 miliard dolarů. Více 

než dvě třetiny příjmů pocházely z prodeje inzerce (64,8 procenta z tištěné inzerce  
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a 7,7 procenta z online inzerce). Příjmy z prodeje odpovídaly 27,5 procentům 27,5 % 

příjmů vydavatelů.  

Na trhu časopisů je nezbytné rozlišit produkty zaměřené na koncového 

spotřebitele (tzv. B2C segment) a na firemního spotřebitele (tzv. B2B segment). 

Časopisy orientované na klasického čtenáře získávají přibližně třetinu příjmů 

z prodeje inzerce (26,2 %) a dvě třetiny z prodeje výtisků (67,3 %). Časopisy cílené na 

business segment dosahují obdobného poměru příjmů z prodeje reklamy (30,8 %), 

příjmy z prodaného nákladu jsou však výrazně nižší (19,7 %). Zbylých 49,5 procenta 

příjmů časopisů v B2C segmentu pochází z dalších zdrojů jakými je pořádání 

odborných konferencí a výstav a publikování specializovaných adresářů (MPA 2007, 

s. 7). 

Vzájemný poměr těchto dvou zdrojů se liší v závislosti na tržním segmentu či 

geografické oblasti a částečně také na obchodní strategii vydavatele. Švédská 

mediální skupina MTG od roku 1995 realizuje svůj obchodní plán vydávat noviny „od 

Stockholmu po Santiago“ tak, že distribuuje své deníky koncovým čtenářům zcela 

zdarma (MTG 2010). Z hlediska příjmů tak závisí pouze na prodeji inzerce (Doyle 

2002, s. 120). Tuto strategii si MTG může dovolit proto, že díky nulové ceně titulu  

a vhodné distribuci v klíčových bodech městské hromadné dopravy, dokáže oslovit 

dostatečně široký okruh zákazníků, kteří by si noviny za jiných okolností s vysokou 

pravděpodobností nekoupili. Přesto je stále naprostá většina obchodních modelů 

vydavatelů tištěných médií založena na obsluze obou skupin zákazníků. 

Výše příjmů vydavatelů dále závisí na demografickém profilu čtenářů, tj. na 

proporci čtenářů spadajících do různých příjmových a sociálních kategorií (Doyle 

2002, s. 120). Například na britském trhu je poměr obou zdrojů příjmů vyrovnaný. 

Pakliže rozdělíme novinový trh na kvalitní tituly pro náročnější čtenáře a tabloidy pro 

širší skupinu čtenářů, zjistíme, že dochází ke změně tohoto poměru. Seriózní tituly 

oslovují movitější a vzdělanější čtenáře a díky tomu jsou jejich vydavatelé schopni 

prodávat reklamní prostor relativně dráže (Doyle 2002, s. 122). Uvážíme-li cenu za 

oslovení určitého počtu čtenářů v protikladu k celkovým reklamním příjmům, 
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zjistíme, že seriózní tituly, mezi které patří také Daily Telegraph, prodávají reklamní 

prostor inzerentům dvakrát až třikrát dráže než tabloidy, jakou jsou The Mirror nebo 

The Sun (Sparks 1999 s. 52 citován v Doyle 2002 s. 122). Díky tomu je větší část jejich 

příjmů závislá na prodeji inzerce. 

Demografický profil čtenářů má také klíčový vliv na úspěšnost či neúspěšnost 

zavádění nových zdrojů příjmů. Britské The Financial Times zaměřené na 

mezinárodní zpravodajství z prostředí finančních trhů, ekonomie a světové politiky 

mají jako jedny z mála novinových titulů skutečně mezinárodní čtenářskou obec 

(Global Capital Markets Survey, 2009). Díky svému zaměření na určitý okruh čtenářů 

je jejich vydavatel schopen efektivně zpoplatňovat elektronickou verzi (Fenez a Van 

der Donk 2009 s. 34), (Ponsford 2010). 

Socioekonomické charakteristiky čtenářů se projevují také v oblasti nabídky na 

trhu tištěných médií. Z výzkumů trhu vyplývá, že je spotřeba tištěných médií 

částečně závislá na sociálně-ekonomických charakteristikách publika. Movitější 

čtenáři mají tendenci spotřebovávat větší množství novin a časopisů (Pew 2008,  

s. 45-56). Z tohoto důvodu existuje nepoměr mezi rozvrstvením populace  

a množstvím titulů cílených na danou část společnosti. Doyleová (2002, s. 121) uvádí 

příklad Velké Británie a rozděluje tamní společnost na pět skupin označených A až E. 

Množina A reprezentuje nejvyšší příjmové skupiny společnosti a E zahrnuje 

společenskou skupinu s nejnižšími příjmy. Zatímco skupiny A a B dohromady zahrnují 

přibližně 21 % britské populace, je na ně cíleno více titulů než na skupiny C, D a E 

dohromady, které zahrnují přibližně 50 % britské společnosti (Doyle 2002, s. 121). 

Doyleová (2002, s. 121-122) zároveň upozorňuje, že toto nerovnoměrné 

rozvrstvení nabídky mediálních obsahů neznamená, že by vydavatelé novin  

a časopisů přehlíželi méně blahobytné skupiny společnosti. Autorka argumentuje, že 

liberalizovaný trh s tištěnými médii je úspěšnější ve službě heterogenním skupinám 

společnosti, než regulovaný trh vysílacích médií (2002, s. 122). Tato relativní 

různorodost nabídky je však způsobena velikostí britského trhu. Ta má za následek, 

že i relativně úzce profilovaná skupina čtenářů tvoří v úhrnu dostatečně velkou 
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kritickou masu pro to, aby její spotřeba uživila specializovaný produkt. V obecném 

měřítku tak lze tvrdit, že větší a bohatší trhy umožňují vydavatelům nabízet širší 

portfolio specializovaných mediálních produktů. 

V tomto ohledu jsou trhy s novinami a časopisy velmi odlišné. Zatímco noviny 

jsou ve velké většině národně nebo dokonce lokálně zaměřeny, trh časopisů se 

v posledních dvaceti letech značně internacionalizoval (Hafstrand 1995, s. 1-12)  

a mnozí vydavatelé nabízejí stejný produkt v mnoha jazykových mutacích na 

desítkách trhů (Doyle 2002, 134-135). Sdílení obsahů mezi jednotlivými geograficky 

odlišenými trhy vytváří konkurenční výhody pro vydavatele internacionalizovaných 

časopisů (Hafstrand 1995, s. 1-12). 

2.2.2 Nákladové charakteristiky vydavatelů tištěných médií 

Obecně lze říci, že odvětví, která spočívají ve výrobě a distribuci informací a 

znalostí, jsou charakteristická vysokými náklady na první výrobek a relativně nízkými 

marginálními náklady na produkci další prodané jednotky. Shapiro a Varian v tomto 

kontextu uvádějí, že „informace jsou drahé na produkci, ovšem levné na reprodukci. 

Kniha, jejíž výroba stojí stovky tisíc dolarů, může být vytištěna a svázána za dva 

dolary a stomiliónový film může být zkopírován na videokazetu za několik centů“ 

(1999, s. 3). 

V případě trhu s novinami a časopisy to znamená, že z pohledu vydavatele je 

nejdražší vyrobit jeden výtisk novin nebo časopisu a pak již relativně levné vytvořit 

další kopie. Je to způsobeno tím, že fixní náklady jako jsou mzdy novinářů, editorů, 

fotografů, grafiků a dalších profesí a náklady na administrativu, kanceláře a prodej 

reklamy jsou poměrně vysoké (Gasson 1996, s. 74), zatímco variabilní náklady, tedy 

ty závislé na prodaném množství, např. cena tisku jednoho exempláře, jsou poměrně 

nízké (Picard 1989, s. 121-122). 

Jde tedy o odvětví, které je determinováno relativně vysokými úsporami 

z rozsahu. To znamená, že vydavatelům se s každým prodaným výtiskem nezvyšuje 

pouze celkový zisk, ale také zisk s každého prodaného výtisku, protože prodejní cena 
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je, za jinak nezměněných okolností konstantní, a zároveň klesají jednotkové náklady 

s tím, jak se v celkových nákladech rozpouštějí výše zmíněné vysoké fixní náklady. 

Právě díky této logice si vydavatelé tabloidů mohou dovolit snižovat cenu prodaného 

výtisku při zachování profitability. Proti těmto úsporám z rozsahu naopak působí 

remitenda, tedy vytištěný ovšem neprodaný náklad. Čím vyšší je náklad, tím větší je 

objem neprodaného, tedy zbytečně vyprodukovaného nákladu, který nepřináší 

žádné příjmy. 

Gasson (1996 s 74) popisuje nákladovou struktury typický vydavatel 

celostátního deníku ve Velké Británii. Jak je zřejmé z tabulky č. 2.1 náklady na papír a 

tisk tvoří 13 respektive 12 %, marketingové náklady odpovídají 10 %. Největší 

nákladovou položkou jsou náklady na redakci, reklamu a distribuci (50 %). U těch 

bohužel autor neuvádí detailnější rozpad. Zbylých 15 % pak připadá na marži. 

Nákladová struktura vydavatelů novin ve Velké Británii 

Redakce/ Reklama / Distribuce 50 % 

Marketing 10 % 

Tisk 12 % 

Papír 13 % 

Marže 15 % 

2-1, (Gasson 1996, s. 74) 

Produkční náklady zahrnují jak fixní, tak variabilní složku. Fixní náklady 

odpovídají té části nákladů, která musí být vynaložena před tím, než se začne 

tisknout. Právě v této oblasti přitom v posledních 20. letech došlo k největším 

úsporám (Gasson 1996, s. 75). Doyleová (2002, s. 123) uvádí, že náklady na fyzickou 

produkci novin začaly výrazně klesat v 80. letech minulého století souběžně 

s příchodem elektronické typografie a moderních tiskařských technologií. Tyto 

inovace umožnily vydavatelům zlepšit operativní marže (tj. efektivitu výroby) až o 10 

% (Gasson, 1996 s. 74). Díky své kapitálové náročnosti však měly vliv na strukturální 

charakteristiky odvětví, neboť pouze větší a kapitálově silný vydavatel si může 
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dovolit investovat do drahých technologií (Doyle 2002, s. 123). To vede jednak ke 

zvýšení bariér vstupu do odvětví a tedy nižší konkurenci mezi vydavateli a zároveň ke 

koncentraci vlastnictví v daném odvětví.1 

Variabilní složku produkčních nákladů tvoří náklady na tisk a na papír. Ty jsou 

poměrně volatilní. Například v roce 1992 klesla cena novinového papíru ve Velké 

Británii o 35 % a v následujícím roce klesla o dalších 5 %. V letech 1994 a 1995 

naopak vzrostla o 20 a 40 % (Gasson 1996, s. 75-76). Podle Gassona jsou ceny papíru 

funkcí mezinárodní poptávky a nabídky a jsou značně cyklicky ovlivněny (1996, s. 76). 

  

2-1, Zdroj (Wruck 2006, s. 4) 

Významnou nákladovou složkou jsou také náklady na distribuci. Díky tomu je 

pouze část ceny prodaného výtisku skutečným příjmem vydavatele. Obrázek č. 2-1 

ukazuje procentuální podíl distribučních nákladů na ceně prodaného výtisku 

v několika evropských zemích podle jednotlivých distribučních kanálů (Wruck 2006, 

                                                      
 

 

1 Strukturálním charakteristikám odvětví, koncentraci vlastnictví, jejich příčinám a důsledkům se podrobně věnuji 
v kapitolách 3 a 4. 
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s. 4). V České republice a Švédsku dosahují náklady na distribuci 22,5 respektive  

21,5 %. Naopak nejdražší je distribuce ve Finsku (41 % při maloobchodním prodeji)  

a Švýcarsku (40 %), (Wruck 2006, s. 4). 

K dalším nákladovým složkám patří licenční poplatky, marketingové kampaně, 

náklady na prodej reklamy a náklady na nákup informací a přístup do agenturního 

zpravodajství. Gasson (1996 s. 75) předpokládá v této oblasti další možné úspory. 

Stále častěji se tak můžeme setkat s přejímáním článků z agenturního servisu anebo 

sdílení obsahu mezi jednotlivými tituly téhož vydavatelství. Také toto sdílení má však 

své hranice. Doyleová (2002, s. 124-125) argumentuje, že rozhodnutí o positioningu 

daného média zásadním způsobem ovlivňuje jeho potenciální cirkulaci a tím pádem 

příjmy. Zároveň však neexistuje přímá souvislost mezi zaměřením média na určitou 

příjmovou část populace a ospravedlnitelnými režijními náklady (redakce, tisk, 

distribuce) nutnými k obsluze takto definovaného tržního segmentu. 

Picard (1989, s. 122-3) v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že vysoké 

fixní náklady na výrobu tištěných médií způsobují malý manévrovací prostor pro 

snižování nákladů v případě, že dojde k poklesu prodaného nákladu a tedy příjmů. 

Tato relativní nezávislost příjmů a nákladů vede k rizikovosti vydavatelského 

průmyslu. Doyleová (2002, s. 125) uvádí hypotetický příklad vydavatele, který se 

snaží reagovat na pokles prodaného nákladu snížením stavu redakce a větší závislostí 

na obsahu dodaném externími dodavateli, zejména zpravodajskými agenturami. 

Tento zdroj levného obsahu však vede k poklesu kvality listu, který čtenáři brzo 

rozpoznají, což vede k dalšímu snižování nákladu a tedy i inzertních příjmů a dalšímu 

poklesu profitability. 

2.3 Média a teorie firmy 

Teorie firmy vychází z předpokladu, že základním smyslem činnosti firem je 

maximalizace zisku. Existují i jiné motivy podnikání, které mohou být v daném 

kontextu legitimní (Soukupová a kol. 2005, s. 337). Pro pochopení fungování trhu 

tištěných médií je vhodné oprostit se od konkrétní firmy a podívat se na chování 

firem v závislosti na struktuře odvětví z obecného hlediska. To umožňuje vysvětlit 
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chování tržních subjektů a identifikovat základní tržní charakteristiky, ke kterým patří 

způsob cenotvorby, ziskovost odvětví a sklon odvětví k inovacím a technologickému 

vývoji (Hoskins, McFayden, Finn 2004, s. 142). 

Ekonomové rozlišují čtyři základní modelové tržní struktury umožňující 

zkoumat jednotlivá odvětví: dokonalou konkurenci, monopolistickou konkurenci, 

oligopol a monopol (Hoskins, McFayden, Finn 2004, s. 142). 

Termíny trh a odvětví jsou v tomto kontextu používány jako synonyma. 

Odvětvím nebo trhem se rozumí skupina firem, která prodává substituty,  

tj. porovnatelné, vzájemně nahraditelné či zastupitelné výrobky či služby stejné 

skupině zákazníků. Vedle definice trhu z hlediska nabízeného produktu uvažujeme 

také hledisko geografické. Hoskins, McFayden a Finn (2004, s. 142) uvádějí příklad 

kabelové televize v Seattlu a kabelové televize v New Yorku. Tyto dvě stanice si 

vzájemně nekonkurují a netvoří tak z pohledu teorie firmy jeden trh, neboť divák 

v New Yorku nemá možnost nahradit jednu stanici druhou. Pokud by došlo ke změně 

geografické působnosti jedné z televizních stanic nebo by začaly své kanály nabízet 

například prostřednictvím internetu, staly by se součástí jednoho trhu, což by mělo 

důsledky jak pro jeho charakteristiky, tak pro konkurenční postavení obou firem. 

Charakteristiky dokonalé a monopolistické konkurence jsou velmi podobné.  

Na takovém trhu je přítomno mnoho firem a bariéry vstupu do odvětví jsou nízké. 

Základním rozdílem je skutečnost, že zatímco firmy v dokonalé konkurenci vyrábějí 

zcela identické produkty (rohlíky), společnosti v monopolistické konkurenci vyrábějí 

částečně diferencované (heterogenní) produkty (jízdní kola). Tento rozdíl má vliv na 

způsob stanovování ceny. Ceny v prostředí dokonalé konkurence stanovují neosobní 

síly nabídky a poptávky, která se střetává na trhu (Samuelson, Nordhaus 1991,  

s. 544). V prostředí monopolistické konkurence jsou firmy schopny pomocí odlišnosti 

svých produktů a služeb vytvořit loajalitu ke své značce a tím ovlivnit cenu svých 

produktů a služeb. Ve stejnou chvíli však přítomnost mnoha blízkých substitutů 

způsobuje, že prostor firem pro zvyšování ceny je pouze omezený. Absence bariér 

vstupu do odvětví dále způsobuje, že v dlouhém období není možno dosahovat 
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vyšších zisků než v jiných odvětvích, neboť tento nesoulad by přilákal nové 

konkurenty (Hoskins, McFayden a Finn 2004, s. 157-168). 

Oligopolní struktura je naproti tomu charakterizována přítomností několika 

velkých firem, které produkují diferenciované produkty a služby. Bariéry vstupu do 

odvětví zároveň způsobují, že firmy na trhu mohou dlouhodobě generovat takzvaný 

ekonomický zisk (tj. zisk vyšší než v případě dokonalé konkurence). Malé množství 

firem v oligopolu pak způsobuje, že rozhodnutí jedné firmy o cenách, nabízených 

produktech a jiná konkurenční rozhodnutí mají vliv na ostatní účastníky trhu. 

Hoskins, McFayden a Finn (2004, s. 143) k tomu dodávají, že tento fakt vede firmy ke 

zvažování strategických alternativ. Každé rozhodnutí je závislé na tom, jaká bude 

očekávaná reakce konkurentů.2  

Monopol zahrnuje jednoho tržního hráče a z definice tak vyplývá, že na trhu 

nejsou dostupné substituty. Přítomnost velkých bariér vstupu do odvětví ochraňuje 

monopolní pozici firmy a dovoluje existenci ekonomického zisku v dlouhém období. 

Na tyto čtyři tržní struktury lze nahlížet jako na posloupnost od nejvíce 

konkurenční dokonalé konkurence, přes monopolistickou konkurenci s mírnou 

produktovou diferenciací až po oligopol a konečně monopol. Hoskins, McFayden  

a Finn (2004, s. 143) uvádějí, že z hlediska mediálního trhu a jeho jednotlivých 

segmentů je nejdůležitější otázka rozdílu mezi monopolistickou konkurencí  

a oligopolem. Základním poznávacím znamením pak je nutnost brát v úvahu reakce 

konkurence při tvorbě vlastních rozhodnutí o ceně a nabízeném produktu. 

Pro odvětví tištěných médií byla dlouho typická právě oligopolní struktura. 

Jednotlivé trhy byly charakteristické přítomností několika velkých hráčů, kteří 

dokázali ovlivňovat ceny a udržovat si tak konkurenceschopnost (viz zpráva Ernst  

& Young 2010, s. 14). Gasson hovoří o 15 hlavních vydavatelských skupinách, jako 

                                                      
 

 

2 Strukturálním charakteristikám odvětví a konkurenčním strategiím se podrobně věnuji v kapitole 3. 
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jsou Thomson, Times Mirror, Gannett, Knight Rider a New York Times, které 

reprezentují přibližně 80 % příjmů tištěných médií v USA (1996, s. 61). 

Charakteristika daného trhu nebo postavení na trhu se však může v průběhu 

času změnit. Hoskins, McFayden a Finn (2004, s. 143-144) citují Albarrana (1996,  

s. 36), který klasifikuje provozovatele kabelových televizí jako monopoly v daném 

regionu. Díky technologickým inovacím však od doby vydání jeho práce své 

postavení ztratili. Diváci si mohou vedle kabelové televize zaplatit příjem prémiových 

kanálů prostřednictvím mikrovlnných přijímačů, kódovaných satelitních kanálů či 

internetu. 
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3 Ekonomické síly působící  

na trh tištěných médií 

Podnikatelský úspěch nezávisí pouze na kvalitě obchodního modelu či 

schopnostech pracovníků a vedení firmy. Méně zřejmé, avšak přinejmenším stejně 

důležité, jsou také strukturální charakteristiky trhu, na kterém firma působí. Ty do 

značné míry determinují, zdali je podnikání na daném trhu profitabilní, a pokud ano, 

pak pro kolik účastníků a za jakých okolností. Protože je ekonomické prostředí 

dynamické a závisí na mnoha vzájemně provázaných faktorech, jsou proměnlivé také 

strukturální charakteristiky jednotlivých odvětví. 

V následující kapitole přistoupím ke strukturální analýze trhu tištěných médií. 

Za tímto účelem využiju metodologii Michaela E. Portera, který ji představil ve své 

knize v roce 1980 (pozn. pracuji s aktualizovaným vydáním z roku 2004). Ta si dodnes 

udržela takřka výsadní postavení při vytváření tržních analýz a definicí konkurenčních 

strategií jak v akademickém prostředí, tak v praxi. 

3.1 Strukturální analýza odvětví 

Základním stavebním kamenem strukturální analýzy odvětví je myšlenka, že 

obchodní strategie jednotlivých tržních subjektů, jejich rozhodování a také 

potenciální ziskovost je odvozena od intenzity konkurence v daném odvětví (či trhu). 

Intenzita konkurenčního boje není náhodná. Je determinována strukturálními 

charakteristikami odvětví. Těmito determinantami je pět základních tržních sil 

(Porter 2004, s. 3). Jejich souhrnné působení pak ovlivňuje celkový ziskový potenciál 

odvětví, který je definován jako míra dlouhodobé návratnosti investovaného 
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kapitálu. Odvětví se ve svém celkovém ziskovém potenciálu značně liší, neboť mají 

odlišnou výslednici těchto pěti tržních sil (Porter 2004, s. 3-4). 

Strukturální charakteristiky odvětví tak do značné míry určují „pravidla hry“. 

Úkolem jednoho tržního subjektu, v případě trhu tištěných médií to může být 

vydavatelství, je s vědomím těchto tržních charakteristik definovat takovou obchodní 

strategii, aby se co nejlépe uchránil před konkurenčními silami a vybudoval si co 

nejsilnější postavení. Jedině tak může získat výhodu před konkurencí a dosáhnout 

potenciální úrovně ziskovosti odvětví. 

V následujícím textu přiblížím těchto pět základních tržních sil, ke kterým patří: 

1. hrozba vstupu do odvětví; 

2. intenzita soupeření mezi současnými hráči na trhu; 

3. substituty; 

4. vyjednávací síla odběratelů (zákazníků); 

5. vyjednávací síla dodavatelů (Porter 2004, s. 3-30). 

Před popisem samotného modelu je nezbytné vymezit pojem odvětví. Porter 

ho definuje jako „skupinu firem produkující produkty, které jsou vzájemně blízkými 

substituty.“ (2004, s. 5). Toto vymezení je záměrně relativně široké, protože otázky 

jako „co jsou blízké substituty k našemu produktu?“ nebo „na kterém trhu 

soutěžíme?“ jsou součástí tvorby konkurenční strategie a jejich příliš úzká definice by 

mohla negativně omezit tvorbu strategie. 

Tento problém lze ilustrovat trhu s deníky, kde vzniká otázka, zdali k jejich 

substitutům, a i tedy konkurentům, patří také internetové zpravodajské portály, sms 

zpravodajství, rss kanály či sociální sítě. Odpověď na tuto základní otázku přitom 

zásadním způsobem ovlivňuje volbu vhodné tržní strategie. Těmto otázkám se proto 

budu věnovat později v kapitolách 4 a 6. 

Druhým stavebním kamenem Porterova analytického modelu je myšlenka, že 

každé odvětví musí svým investorům, tj. v našem případě majitelům mediálních 

organizací, přinášet určitou minimální úroveň zisku. Ta bývá v ekonomii definována 
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pomocí tzv. ekonomického zisku. Podle Skoupupové a kol. (2002, s. 150) jde o zisk, 

který je určen rozdílem mezi celkovými výnosy a ekonomickými náklady. Ty se 

skládají jednak ze skutečně vydaných nákladů, ale také z alternativních nákladů, 

které odpovídají výnosům z možného alternativního využití kapitálu. V Porterově 

modelu se tento princip objevuje prostřednictvím úvahy, že každé odvětví musí 

vynášet alespoň tolik, kolik přinášejí dlouhodobé vládní dluhopisy navýšené  

o rizikovou prémii (Porter 2004, s. 5). 

Porter aplikuje standardní mikroekonomickou analýzu a argumentuje (2004,  

s. 5-6), že pokud je míra výnosnosti v odvětví vyšší než jinde v ekonomice, vede tato 

skutečnost k přílivu kapitálu do odvětví, a to buď prostřednictvím vstupu nových 

investorů, nebo prostřednictvím zvýšené aktivity tržních subjektů. Pět tržních sil pak 

determinuje míru, s jakou k tomuto přílivu (anebo v opačném případě odlivu) 

kapitálu dochází. Díky těmto silám je možné, že jedno odvětví dlouhodobě převyšuje 

či naopak nedosahuje míru ziskovosti, která je v jiných odvětvích obvyklá (Porter 

2004, s. 6). 

Existence pěti konkurenčních sil - hrozby vstupu nových subjektů do odvětví; 

intenzity soupeření mezi současnými subjekty; hrozby substitutů; vyjednávací síle 

odběratelů (zákazníků) a vyjednávací síle dodavatelů – „reflektuje skutečnost,  

že konkurence v odvětví jde mnohem dále, než pouze k v současné době 

etablovaným hráčům“ (Porter 2004, s. 6). Toto zjištění má podle mého názoru 

zásadní vliv na analýzu trhu s tištěnými médii. Reflektuje jeden ze základních 

problémů, se kterým se vydavatelé potýkají – odlivem čtenářů směrem 

k substitutům3 a neschopnosti tomuto odlivu efektivně čelit. 

Každé odvětví je definováno jinou unikátní kombinací těchto pěti 

konkurenčních sil. Porter pro srovnání uvádí několik zcela odlišných odvětví: „na trhu 

                                                      
 

 

3 Dlouhodobým trendům v prodaném nákladu a přesunu zájmu čtenářů směrem k jiným mediím se věnuji v kapitole 4. 
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zaoceánských tankerů je klíčovou silou nejspíše vyjednávací síla zákazníků (ropných 

společností), naopak v případě trhu s pneumatikami to je síla autorizovaných servisů 

a výrobců automobilů a ve výrobě oceli je to celosvětová konkurence výrobců nebo 

existence materiálů, které mohou ocel nahradit“ (Porter 2004, s. 6-7). 

Strukturální charakteristiky se mění pouze pomalu. Porter argumentuje,  

že ekonomické šoky jako jsou recese, stávky či nedostatek materiálu sice můžou mít 

velký taktický význam, přesto podle něj tyto vlivy určitým způsobem působí na 

všechny hráče na trhu (2004, s. 6). V tomto se tato diplomová práce odlišuje od 

Porterova modelu, neboť její výchozí hypotézou je fakt, že dlouhodobě dochází ke 

změně strukturálních charakteristik trhu s tištěnými médii a finanční krize roku 2008 

byla pouze katalyzátorem, který tyto změny dále urychlil. 

3.1.1 Hrozba vstupu do odvětví 

Pakliže investoři vyhodnotí odvětví jako dostatečně zajímavé, tj. přinášející 

vyšší zisk než by mohli realizovat jinde, začnou uvažovat o vstupu do něj. To mohou 

učinit vybudováním firmy na „zelené louce“, utvořením aliance se stávajícím tržním 

subjektem nebo akvizicí. Bez ohledu na způsob vstupu přináší přítomnost nových 

subjektů řadu změn v odvětví, např. mohou vzrůst náklady, protože se o stejné 

množství zdrojů uchází větší počet zájemců (Porter 2004, s. 7). Například novinářů je 

v na daném pracovním trhu v danou chvíli pouze určité množství. Snaha uvést nový 

deník tak může vést k nutnosti přeplácet redaktory stávajících titulů. Dalším možným 

vlivem je snížení cen. Nově vstupující subjekt je může záměrně nasadit nízko, aby tak 

získal větší část trhu a snížil své jednotkové náklady a zvýšil konkurenceschopnost. 

Důležitost hrozby vstupu do odvětví závisí na šesti základních bariérách vstupu 

do odvětví, které jsou uvedeny níže, a dále na předpokládané reakci stávajících 

hráčů (Porter 2004, s. 7-17). Pokud se vydavatel nového deníku rozhodne snížit cenu 
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prodaného výtisku, aby dosáhl většího prodaného nákladu a docílil tak vyšších zisků 

z prodeje reklamy a nižších jednotkových nákladů, může se setkat s tvrdou odpovědí 

stávajících hráčů, která může vést až k cenové válce4. Mezi základních šest bariér 

vstupu do odvětví patří: 

1. úspory z rozsahu; 

2. produktová diferenciace; 

3. kapitálové požadavky pro vstup do odvětví; 

4. náklady na změnu; 

5. přístup k distribučním kanálům; 

6. nákladové znevýhodnění nezávislé na prodaném množství; 

7. vládní politika (Porter 2004, s. 5-29). 

Úspory z rozsahu 

Soukupová a kol. (2002, s. 179) definují úspory z rozsahu jako jev, kdy se 

jednotkové náklady snižují s rostoucím vyprodukovaným množstvím. Úspory 

z rozsahu fungují jako bariéra vstupu do odvětví, protože nutí nové tržní subjekty 

vstoupit na trh s velkými investicemi a cílem dosáhnout velkého tržního podílu  

a tedy úspor z rozsahu. Druhou možností pak je přijmout menší tržní podíl a smířit se 

s nevýhodou vyšších jednotkových nákladů (Porter 2004, s. 7). 

Existence úspor z rozsahu je pro tištěná média typická (Doyle 2002, s. 13). 

Vyplývá mimo jiné z nákladové struktury, která je charakteristická vysokými podílem 

fixních nákladů. Specifickým druhem úspor z rozsahu jsou úspory vyplývající z toho, 

že firma působí na několika příbuzných trzích (Porter 2004, s. 7-8). Díky tomu může 

sdílet své fixní náklady a rozprostřít je mezi větší množství prodaných výrobků  

a služeb a tím je efektivněji využít. To se projevuje například na trhu s časopisy, kde 

dochází k jejich internacionalizaci a z ní vyplývajících úspor (Hafstrand 1995, s. 1-12). 

                                                      
 

 

4 Cenové válce na trhu deníků ve Velké Británii se podrobněji věnuji v části zaměřené na intenzitu soupeření mezi 
stávajícími tržními subjekty. 
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K úsporám z rozsahu přispívá také horizontální integrace, ke které dochází 

zejména od poloviny 90. let (Bagdikian 2004, s. 27). Horizontálně integrované firmy 

mohou vedle obsahu (Doyle 2002, 134-135) sdílet také režijní náklady, jako jsou 

například náklady na marketing a branding (Porter 2004, s. 9). Z nákladové struktury 

uvedené Gassonem (1996, s. 74) vyplývá, že tyto náklady mohou tvořit 10 až 20 % 

celkových nákladů vydavatelství.  

Snaha o rozprostření marketingových nákladů může naopak motivovat firmy 

z jiných odvětví, aby založily mediální divize. Příkladem může být výrobce 

energetických nápojů Red Bull, který je známý svým inovativním marketingem 

zaměřeným na sponzoring sportovních a kulturních akcí. Firma v říjnu roku 2010 

oznámila, že se chystá vstoupit na trh virtuálních mobilních operátorů a začít 

poskytovat mediální obsahy získané během svých marketingových aktivit (Pospíšil, 

2010). 

Pro mediální průmysl je od poloviny 90. let stále běžnější vertikální integrace 

(Ramonet 2003, s. 178). Porter (2004, s. 9) ji definuje jako působení jednoho tržního 

subjektu v po sobě následujících krocích výrobního nebo distribučního řetězce. Na 

trhu tištěných médií se projevuje integrací tvůrců mediálních obsahů (vydavatelů)  

a telefonních a datových operátorů v prostředí elektronických médií a také integrací 

vydavatelů, tiskáren a distribučních společností (Ramonet 2003, s. 178). 

Ramonet uvádí, že „průmysloví giganti v oblasti informatiky, telefonů a televize 

vědí, že jejich budoucí zisky leží v nových nalezištích, která... ....odkrývají digitální 

technologie“ (2003, s. 177-178). Podle autora se pak po celém světě odehrává stejná 

„bitva“, totiž obří komunikační koncerny jako je AT&T, MCI-BT, Cable & Wireless, 

Bell Atlantic, Nynex, US West, Viacom, TCI, NTT, Disney, Time-Warner, Bertelsmann, 

News Corporation, IBM, Microsoft, Sony, General Electric, Westinghouse, Intel  

a další si rozdělují „naleziště“, tj. nové trhy s mediálním obsahem doručovaným 

spotřebitelům prostřednictvím digitálních sítí (Ramonet 2003, s. 178-179). 

Vydavatelská divize vyprodukuje obsah, technologická divize pak zajistí konektivitu k 

internetu. Zisk i marže zůstanou v jedné společnosti. Noví hráči, kteří by chtěli 
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vstoupit do vertikálně integrovaného odvětví, by pak čelili značné nákladové 

nevýhodě. 

Produktová diferenciace 

Produktová diferenciace je jednou z nejobtížněji překonatelných překážek 

vstupu do odvětví (Porter 2004, s. 9). Vyplývá z toho, že současní hráči na trhu mají 

vybudovanou značku, známé produkty a služby, a z toho vyplývající loajalitu 

zákazníků. 

Zvláště důležitá je v případě odvětví se silnou rolí marketingu a brandingu. 

Vydávání novin a časopisů se podle Köppla (2005, s. 79) řídí podobnými principy jako 

prodej rychlobrátkového zboží. Na zvýšenou intenzitu budování značky mezi 

vydavateli upozorňují také Fenez a Van der Donková (2009 s. 34). Cho, Martin a Lacy 

uvádějí (2006, s. 382), že díky produktové diferenciaci je vstup do odvětví vydávání 

novin obtížný i pokud se nově příchozímu subjektu podaří dosáhnout stejných 

nákladů jako již existujícím subjektům. Takový subjekt totiž musí vynakládat zvýšené 

prostředky do vlastní propagace (Cho, Martin a Lacy uvádějí 2006, s. 382) 

Jde přitom o velmi rizikové rozhodnutí, neboť investice do marketingu  

a brandingu jsou v případě neúspěchu zcela ztraceny a mají v takovém případě 

nulovou zbytkovou hodnotu (Porter 2004, s. 9). 

Kapitálové požadavky pro vstup do odvětví 

Kapitálová náročnost pro vstup do odvětví je také významnou bariérou vstupu, 

která se vyskytuje takřka v každém odvětví (Porter 2004, s. 9-10). Zvláště významná 

je pak v odvětvích charakteristických vysokými marketingovými náklady nebo 

náklady na výzkum a vývoj (Porter 2004, s. 9-10). V takovém případě je prvotní 

investice velice riskantní neboť může dojít k jejímu celkovému ztracení. 

Kapitálové požadavky jako bariéra vstupu do odvětví je patrná také v případě 

vydávání tištěných médií. S příchodem knihtisku a později každé další sofistikovanější 

tiskařské techniky docházelo ke zvyšování nutné prvotní investice do technologie 
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Doyleová (2002, s. 123). Tento trend se dále zintenzivnil v 80. a 90. letech 20. století 

(Gasson, 1996 s. 74). 

Cho, Martin a Lacy (2006, s. 382) citují Wirtha (1986 s. 440), který spočítal, že 

v roce 1984 dosahovaly kapitálové požadavky na založení nového deníku od 7 mil. 

dolarů do 36,5 mil. dolarů v závislosti na požadovaném nákladu, který měl být 20, 

respektive 250 tisíc výtisků. Cho, Martin a Lacy uvádějí, že náklady na spuštění nové 

televizní stanice se stejným zásahem dosahovaly výše mezi polovinou a sedminou 

nákladů nutných pro založení deníku (2006, s. 382). 

Kapitálové požadavky pro vstup do odvětví je také možno zvyšovat úmyslně 

v rámci konkurenční strategie. V tomto kontextu je známý příklad online prodejce 

knih Amazon. Ten čelil stále většímu konkurenčnímu tlaku malých prodejců knih. Je 

totiž relativně jednoduché ke kamennému obchodu vytvořit webové rozhraní a začít 

prodávat. Amazon také z tohoto důvodu investoval značné prostředky do digitalizace 

obsahu svého knižního katalogu (Kirkpatrick, 2003). Díky této investici se odlišil od 

kapitálově slabších konkurentů, zvýšil očekávání zákazníků a vytvořil bariéru pro 

efektivní vstup do odvětví. Nově příchozí prodejci nyní čelí silnému tlaku, aby také 

nabízeli plnotextové vyhledávání v prodávaných knihách a digitalizované náhledy 

podobně jako Amazon (Kirkpatrick, 2003). Na druhou stranu však může dojít ke 

zlevnění dané technologie a ztrátě takto draze vybudované konkurenční výhody. To 

se může stát i Amazonu po spuštění online obchodu s knihami společností Google 

(Bosman, 2010). 

Kapitálové požadavky na vstup do odvětví se prosazují také v online médiích. 

To je způsobeno důležitostí zavedení značky (Fenez a Van der Donková 2009, s. 34)  

a existencí pravidla prvních dvou, kdy si spotřebitel zvykne na určitý produkt a jen 

obtížně přechází ke konkurenci. Na českém trhu je známý příklad internetového 

deníku Aktualne.cz. Investice do jeho vzniku se pohybovaly v řádu 35 mil. Kč  

a majitelé očekávali ziskovost po roce provozu (Bajer 2005). V současné době, po 

pěti letech provozu, se stále objevují spekulace, že projekt není ziskový. 
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Náklady na změnu 

Náklady na změnu jsou takové náklady, které musí zákazník vynaložit, 

rozhodne-li se přejít od jednoho dodavatele k jinému (Porter 2004, s. 10). Existence 

takových nákladů vede k větší loajalitě zákazníků a ze strukturálního hlediska 

zabraňuje vstupu nových tržních subjektů do odvětví. 

Na trhu tištěných médií se náklady na změnu projevují v podobě předplatného. 

Pro předplatitele přináší změna preferencí dodatečné náklady, protože již jeden titul 

zaplatil. Pro vydavatele je naopak způsobem, jak zvýšit loajalitu svých zákazníků,  

a proto nabízejí předplatné se slevou oproti maloobchodní ceně na stánku i přes to, 

že distribuční náklady jsou v obou případech vyrovnané (Wruck 2006, s. 4). 

Předplatné je přitom významné zejména u časopisů, kde tvoří až 90 % prodaného 

nákladu (MPA 2010, s. 13). 

Přístup k distribučním kanálům 

Další formou bariéry vstupu do odvětví je podle Portera (2004, s. 10) potřeba 

zajistit si přístup k distribučním kanálům. Pokud mají současní hráči na trhu 

dostatečně pevné spojenectví s provozovatelem distribuční sítě, může být pro 

nového hráče nezbytné nabídnout výhodnější podmínky, což vede ke konkurenční 

nevýhodě vůči současným tržním subjektům. V některých případech se řešení tohoto 

problému může stát nepřekonatelným, například pokud jde o horizontálně 

integrovaný trh. 

 Přístup k distribučním kanálům je zásadní také pro trh tištěných médií. Noviny 

a časopisy spolu soupeří na omezeném prostoru v prodejnách a způsob jejich 

prezentace zákazníkům ovlivňuje prodejní výsledky. Köppl (2005, s. 79) k tomu 

uvádí, že „titulní stránky časopisů a novin na stáncích bojují o pozornost 

potenciálních čtenářů zhruba jednu minutu v konkurenci dalších 400 titulů.“ 

Distribuční společnosti přitom mívají oligopolní postavení na trhu a z něj vyplývající 

silnou vyjednávací pozici. To potvrzují i Harringon Associates (citováno v MPA 2010, 

s. 17) podle nichž prodají tři největší distributoři náklad odpovídající 60 % příjmů 
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z prodeje tiskovin v maloobchodě. Dohoda s distributorem tak potenciálně může 

ovlivnit úspěch či neúspěch titulu. 

Tyto závěry platí také pro český trh, kterému dominují dvě distribuční 

společnosti, Mediapring & Kappa a PNS. Pevný (2007, s. 26) k tomu uvádí, že díky 

tomu je „vždy do určité míry přítomno nebezpečí vzniku monopolu. K tomu 

v podstatě došlo v roce 2002, kdy tři nejsilnější zahraniční vydavatelé (Ringier, 

Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft a Verlagsgruppe Passau) 

přešli od Mediaprint & Kappa k PNS, která tak ovládla 75 % trhu. Společnost 

Mediaprint & Kappa proti tomuto rozhodnutí protestovala u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže“. 

Pokud náklady na distribuci odpovídají 20 až 40 % z maloobchodní prodejní 

ceny novin (Wruck 2006, s. 4) a distribuční společnosti mají tendenci získávat 

monopolní postavení (MPA 2010, s. 17), (Pevný 2007, s. 26) je ze strategického 

hlediska logické pokusit se tuto konkurenční sílu omezit. Online prostředí v tomto 

ohledu nabízí jak nové možnosti, tak hrozby. Na jedné straně mohou vydavatelé 

publikovat svůj obsah s velmi nízkými náklady na samotnou publikaci. Na druhé 

straně musejí investovat nemalé prostředky do budování značky (Fenez a Van der 

Donk 2009 s. 34), (Ponsford 2010) a z ní vyplývající návštěvnosti či schopnosti 

zpoplatnit obsah. Pokud nebudou vydavatelé v tomto ohledu úspěšní, může se stát, 

že také v internetovém prostředí dojde ke vzniku oligopolní distribuční struktury. 

Od září 2010 vyjednává společnost Apple s vydavateli novin o novém modelu 

předplatného pro svůj program iTunes (Etherington 2010). Podle dostupných 

informací spočívá hlavní překážka k uzavření smlouvy v tom, že společnost Apple, 

která v současné době získává 30 % ze všech aplikací a nahrávek prodaných 

prostřednictvím iTunes, požaduje od vydavatelů podíl na prodané inzerci ve výši až 

40 % , zatímco vydavatelé preferovali fixní cenu za distribuci (Etherington 2010). 

Nákladové znevýhodnění nezávislé na prodaném množství 

Firmy etablované na trhu mohou mít vytvořeny předpoklady pro nákladové 

vůdcovství, které není jednoduše napodobitelné nově příchozími konkurenty. Tato 
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výhoda přitom nezávisí na prodaném množství a existenci úspor z rozsahu (Porter 

2004, s. 11-13). Mezi možnosti, jak této nákladové výhody docílit, se řadí vytvoření 

vlastního technologického řešení; přístup k materiálům; výhodné geografické 

umístění; vládní subvence a křivku učení (Porter 2004, s. 11-12). 

Z hlediska analýzy trhu tištěných médií jsou relevantní první a posledně 

jmenované možnosti. V prvním případě jde o vytvoření unikátního řešení pro 

elektronickou distribuci obsahu, tak jako se to povedlo společnosti Apple v oblasti 

prodeje a distribuce hudby a filmů, a která tak pouze ve fiskálním roce 2010 utržila 

4,9 miliardy dolarů (Sherman 2010). Strategie společnosti je přitom založena na 

vytváření vlastních řešení, která nutí zákazníka, aby vše, tj. hardware, software  

i obsah, kupoval u společnosti Apple. Díky tomu se této společnosti daří ukrajovat 

část marží jak mediálnímu průmyslu (Sherman 2010), tak telefonním a datovým 

operátorům, a pokouší se o to také v oblasti distribuce novin a časopisů (viz výše, 

Etherington 2010). 

Posledně jmenovaná charakteristika je podle Portera (2004, s. 12) podstatná 

zejména v odvětvích závislých na specializovaném know-how, jehož nositelem jsou 

konkrétní lidé. Bez těchto znalostí je obtížné napodobit úspěch jedné společnosti 

nově příchozím tržním subjektem. V tištěných médiích se tento jev projevuje 

existencí „hvězdných“ novinářů, kteří mají na trhu své jméno, zdroje a kontakty  

a jsou svým způsobem marketingovou značkou (ať už pozitivní či negativní). Nový 

subjekt se tak může pokusit přetáhnout část redakce existujícího, úspěšného titulu. 

To se stalo i na českém trhu v roce 2005. Do tehdy vznikajícího internetového 

zpravodajského portálu Aktuálně.cz přešla část redakce Hospodářských novin včetně 

šéfredaktora Romana Galla a známé novinářky Sabiny Slonkové (Schreier 2010). 

Zároveň však může dojít i k opačnému trendu, pakliže dojde k poklesu odvětví  

a úbytku pracovních příležitostí, jak se to se projevuje zejména v USA a Velké Británii 

(Fenez a Van der Donk 2009, s. 12). 
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Vládní politika 

Velmi silnou bariérou vstupu do odvětví je také vládní politika a regulace 

(Porter 2004, s. 13-15). Přestože se Porter ve svém textu věnuje zejména 

industriálním odvětvím, je problematika vládní regulace pro strukturální analýzu 

trhu tištěných médií významná. Již od počátku je komunikace s masovým publikem 

subjektem různých forem státní intervence (Doyle 2002, s. 161). Mediální průmysl je 

subjektem nejen klasické industriální a ekonomické politiky zaměřené na zajištění 

ekonomického růstu a efektivity, ale také řady úvah, které souvisí s kulturním a 

socio-politickým významem masové komunikace ve společnosti (Doyle 2002, s. 161). 

Díky tomu je „vládní regulace mnohdy velmi důležitá pro určení ekonomické 

výkonnosti mediálních trhů a mediálních organizací“ (Doyle 2002, s. 161). 

McQuail (1999, s. 198-200) popisuje vládní regulaci masových médií 

prostřednictvím tří modelů: modelu svobodného tisku, modelu vysílání a modelu 

veřejného doručovatele. Problematika vládní regulace médií však svým rozsahem 

přesahuje rozsah této diplomové práce. Pro odvětví tištěných médií, tak jak na něj 

nahlížím v této diplomové práci, tedy jako na trh vzájemně soupeřících produktů, je 

relevantní model svobodného tisku. Ten předpokládá, že svoboda slova je zaručena 

v ústavním právu (McQuail 1999, s. 198). Státní zásahy jsou poměrně omezené a 

zpravidla směřují k omezení koncentrace vlastnictví (prostřednictvím 

antimonopolních zákonů) či k podpoře různorodosti obsahů (prostřednictvím 

subvencí). 

3.1.2  Intenzita soupeření mezi současnými hráči na trhu 

Porter uvádí několik různých projevů rivality mezi konkurenty na trhu: cenovou 

konkurenci, reklamní bitvy, uvádění nových produktů a služeb nebo zvýšenou 

intenzitu péče o stávající zákazníky (Porter 2004, s. 17). K tomuto boji dochází, 

pokud se jeden nebo více tržních subjektů rozhodne změnit své postavení na trhu. 

Na konkurenčních trzích akce jednoho ze subjektů obvykle dříve nebo později vyvolá 
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obrannou reakci ostatních tržních subjektů. Z pohledu strukturální analýzy odvětví je 

přitom zásadní, jaký vliv má tento řetězec akcí a reakcí na potenciální ziskovost trhu. 

Porter (2004, s. 17) argumentuje, že cenová válka má zpravidla negativní dopad 

na trh jako celek. Snižování cen je lehce a rychle napodobitelné. Výsledkem cenové 

války tak bývá snížení marží a profitability pro všechny tržní subjekty. To je i případ 

cenové války na britském novinovém trhu v roce 1994. Vydavatelé deníků The 

Times, The Independent, The Telegraph a The Sun snížili prodejní cenu až o 60 % 

(Gasson 1996, s. 72). Přestože nižší ceny vedly k vzrůstu prodaného nákladu, stalo se 

tak na úkor ziskovosti. To se negativně projevilo koncem roku 1994, kdy prudce 

vzrostly náklady na tisk (Gasson 1996, s. 72). Naproti tomu „reklamní bitvy“ mohou 

vést k užitku všech tržních subjektů, protože vedou k rozšíření poptávky a k větší 

produktové diferenciaci a tedy vyšším maržím (Porter 2004, s. 17).  

Porter uvádí několik dalších příčin, které mohou mít destabilizační účinky na 

konkurenční boj. V následujícím přehledu uvedu pouze ty, které jsou relevantní pro 

mediální průmysl nebo pro trh tištěných médií. 

První z nich je existence velkého množství tržních subjektů nebo přítomnost 

několika subjektů s relativně vyrovnanou tržní silou. Oba případy jsou pro mediální 

průmysl velmi relevantní. Přítomnost mnoha hráčů vede podle Portera (2004, s. 18) 

ke zvýšení pravděpodobnosti, že jeden nebo více z nich bude zkoušet agresivní 

strategii a chovat se „nestabilně“. Naopak na trhu s několika hráči s relativně stejnou 

silou může docházet k nestabilitě, protože takovéto subjekty mají tendenci zvyšovat 

svůj tržní podíl a mají prostředky pro silný konkurenční boj (Porter 2004, s. 18). 

Vydávání novin bylo dlouhodobě charakteristické oligopolní tržní strukturou (Ernst & 

Young 2010, s. 14), (Gasson 1996, s. 61), což se projevilo mj. v cenových válkách 

popsaných výše. 

Druhým, avšak neméně důležitým faktorem, je tempo růstu trhu. Pakliže trh 

jako celek roste, rostou zisky také jednotlivým tržním hráčům a to i tehdy, pokud 

pouze udržují svůj stávající tržní podíl (Porter 2004, s. 17). Naopak na trhu, který 

stagnuje nebo se dokonce potýká s poklesem, se intenzita konkurence zvyšuje, 



Strana 35 

 
 

neboť každý zisk jednoho z tržních subjektů je ztrátou jednoho z jeho konkurentů 

(Porter 2004, s. 17). Trh tištěných médií se z hlediska příjmů potýká s dlouhodobým 

poklesem5. Čtenost novin v USA poklesla od roku 1993 do 2008 z 58 % na 34 -% (Pew 

2008, s. 4). Velikost globálního trhu s novinami v roce 2010 poklesla o 10,2 % (Fenez 

a Van der Donk 2009, s. 11). Poradenská společnost PriceWaterhouseCoopers (2010) 

předpokládá v letech 2010 až 2014 pouze mírný průměrný růst trhu. Ten bude navíc 

do značné míry závislý na rozvojových trzích. Reklamní příjmy vydavatelů v USA 

poklesly v letech 2007 a 2008 o 23 % a v roce 2009 poklesly o dalších 26 % (Pew 

2010). Několik prominentních listů včetně Washington Post, Boston Globe  

a Newsday vykázalo díky klesajícím tržbám v roce 2009 ztrátu (Pew 2010). Tento 

tržní vývoj tak zvyšuje konkurenci mezi tržními subjekty, která, jak jsem vysvětlil 

výše, může mít další negativní vliv na profitabilitu odvětví. 

Třetím faktorem je absence produktové diferenciace nebo nákladů na změnu 

(popsány výše). Pokud jsou produkty nediferencované, tj. zákazník v nich nevidí 

zásadní rozdíl a bere je jako komoditu, mají zákazníci tendenci rozhodovat se pouze 

podle ceny. V takovém případě mají soupeřící tržní subjekty sklon k cenovým válkám 

a tedy k destabilizaci odvětví (Porter 2004, s. 19). Podobný efekt pak má také 

absence nákladů na změnu a z ní vyplývající nízká loajalita zákazníků (Porter 2004,  

s. 19). 

Čtvrtým, pro mediální průmysl relevantním faktorem, jsou „odlišní konkurenti“ 

(Porter 2004, s. 19). Ti se mohou lišit z hlediska země svého původu, strategických 

cílů či vztahu k mateřským organizacím (Porter 2004, s. 19). Například druh 

vlastnictví může ovlivnit dlouhodobé cíle vydavatelství. Firma vlastněná 

filantropickým jednotlivcem, rodinou či organizací se může spokojit s nižší než 

obvyklou návratností investic nebo se dokonce může spokojit s jejich zápornou 

mírou. Příkladem může být deník Le Monde ovládaný jeho redaktory (Pfanner 2010) 

                                                      
 

 

5 Pozn. podrobněji se tomuto tématu věnuji v kapitolách 4 a 5.  
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nebo vydavatelství Washington Post Company z ovládané rodinou Grahamů  

(The Washington Post Company 2010) nebo také Guardian a Christian Science 

Monitor (Shafer 2009). 

Druhým kritériem je odlišné chování vertikálně integrovaných subjektů 

v porovnání se subjekty působícími pouze na jednom trhu (Porter 2004, s. 20). 

Vertikálně integrovaný koncern se může v jedné části hodnotového řetězce spokojit 

s nižší než obvyklou mírou návratnosti investic a zisky realizovat v jiném stupni 

hodnotového řetězce6. Subjekt působící pouze na jednom z trhů řetězce tuto 

možnost nemá a je tak v relativní strategické nevýhodě (Porter 2004, s. 20). 

3.1.3 Substituty 

Tržní subjekty v daném odvětví nesoupeří pouze mezi sebou navzájem, ale také 

s ostatními odvětvími produkujícími substituty (Porter 2004, s. 23). To jsou statky, 

které z pohledu zákazníka vykonávají stejnou funkci nebo uspokojují stejnou potřebu 

(Samuelson a Nordhaus 1991, s. 61). Existence substitutů ovlivňuje jak cenu, kterou 

jsou zákazníci ochotni platit , tak celkový ziskový potenciál odvětví. 

Identifikace substitutů z hlediska strukturální analýzy odvětví, může být 

poměrně komplikovaná úloha a jejich rozpoznání se může proměnit v otázku 

definice trhu (Porter 2004, s. 23). S tímto problémem se stále častěji potýkají také 

vydavatelé. 

Tištěná média čelí substitučnímu tlaku nejen na trhu inzerentů, viz Bagdikian 

(2004, s. 115-116), Newspaper Association of America (2010), JP Morgan (2010), 

Pew (2010) ale také na trhu čtenářů, viz Mitchelstein a Boczkowski (2010, s. 1085-

1102), (Pew 2008), Pew (2010). Charakter těchto substitučních tlaků je předmětem 

4. kapitoly. 

                                                      
 

 

6 Pozn. vertikální a horizontální integraci médií se podrobněji věnuji v kapitole č. 4. 
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Porter se v tomto kontextu zmiňuje o kolektivní akci odvětví vůči substitutům 

(2004, s. 23-24) a tvrdí, že marketingová aktivita jednoho z hráčů nemůže ovlivnit 

pozici odvětví vůči konkurenčnímu odvětví. Naopak intenzivní marketingová aktivita 

velké části hráčů může mít pozitivní vliv pro celé odvětví. To může být relevantní 

z hlediska zpoplatnění online webů vydavatelů novin. Další možností je, že při 

identifikaci substitutů dojde tržní subjekt k poznání, že jim není schopen efektivně 

čelit, a rozhodne se částečně změnit předmět podnikání. Tyto úvahy jsou 

předmětem 6. kapitoly. 

3.1.4 Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) 

Odběratelé vyvíjejí tlak na odvětví tím, že požadují nižší ceny, lepší kvalitu nebo 

větší rozsah služeb a tím, že podněcují tržní subjekty, aby se vzájemně předháněly 

v lepších nabídkách. To vše na úkor profitability odvětví (Porter 2004, s. 24). 

Vyjednávací síla odběratelů se liší podle odvětví. Stejně tak se liší vyjednávací 

síla jednotlivých odběratelů v rámci odvětví. Porter přesto identifikoval několik 

charakteristik odběratelů či skupin odběratelů, které mají vliv na jejich postavení 

vůči celému odvětví. V následujícím textu vyberu pouze ty, které jsou relevantní pro 

mediální průmysl, respektive odvětví tištěných médií. 

Zákazník (nebo skupina zákazníků) je schopen vyvíjet účinný tlak na dodavatele, 

pokud nakupuje ve velkých balících nebo odebírá relativně velké množství 

v porovnání k celkové produkci dodavatele (Porter 2004, s. 24). Vydavatelé tištěných 

médií působí na dvou trzích, trhu čtenářů, kterým nabízejí obsah, a trhu inzerentů, 

kterým nabízejí inzertní prostor využitelný pro oslovení publika. Čtenáři nemohou 

mít vůči vydavatelům silnou vyjednávací pozici jednoduše proto, že jich je mnoho  
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a nevystupují organizovaně.7 Naopak inzerenti mají vůči vydavatelům velmi silnou 

pozici prostřednictvím svých prostředníků, mediálních agentur. 

Ty by z principu měly inzerentům radit, do kterých médií a jakým způsobem 

investovat inzertní rozpočty tak, aby byly co nejefektivněji využity. Zároveň dosahují 

velkých objemů nákupů u jednotlivých médií a jsou tak schopny vyjednávat  

o cenách. 

Například v České republice se trh mediálních agentur navíc podobá oligopolní 

struktuře, neboť jeho podstatnou část tvoří několik hlavních agentur. Díky svému 

oligopolnímu postavení tyto agentury dokážou efektivně tlačit na vydavatele  

a získávat tak různé slevy a roční bonusy pro své klienty (a mnohdy pouze pro sebe). 

Protože mediální agentury rozdělují podstatnou část reklamních rozpočtů (jen málo 

zadavatelů reklamy nakupuje reklamu přímo u médií) mají pro vydavatele velký 

význam. Ti jsou dokonce nuceni s nimi předjednávat své budoucí projekty, aby si 

zajistili úspěch. Z toho je zřejmé, že díky existenci tohoto prostředníka se výrazná 

část zisku přesouvá od médií směrem k mediálním agenturám a v konečném 

důsledku tak snižuje ziskový potenciál odvětví. 

Další charakteristika se váže k vnímání produktu zákazníkem. Pakliže jde  

o produkt, který je vnímán jako komodita, je pro zákazníka jednoduché ho vyměnit  

a získává tak velkou vyjednávací pozici (Porter 2004, s. 25). V odvětví tištěných médií 

platí tato úvaha jak na trhu čtenářů, tak na trhu inzerentů. Podobným způsobem 

působí také absence nákladů na změnu, jak byly popsány v sekci o bariérách vstupu 

do odvětví (Porter 2004, s. 25). Se snižujícími se náklady na změnu klesá vyjednávací 

síla dodavatelů. Bohužel pro tištěná média nejsou tyto náklady příliš vysoké. 

                                                      
 

 

7 V jiných odvětvích se však můžeme setkat se sdružováním spotřebitelů do skupin, jejichž cílem je nakoupit od 
dodavatele v balíku a tím dosáhnout výrazně lepší ceny. Není vyloučeno, že určitá forma tohoto přístupu se objeví také na trhu 
s novinami a časopisy. 



Strana 39 

 
 

Mezi argumenty zvyšující vyjednávací pozici zákazníků patří také hrozba zpětné 

integrace (Porter 2004, s. 25). Ta se projevuje na inzertním trhu. Velcí zadavatelé 

reklamy se jen neradi smiřují s bonusy, které dostávají mediální agentury  

od vydavatelů a nutí je tyto bonusy vracet pod pohrůžkou, že mohou reklamní 

prostor nakupovat přímo u médií. Síla tohoto argumentu se pak zvyšuje 

s významností zadavatele. 

3.1.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Podobně jako zákazníci mohou také dodavatelé ovlivňovat odvětví a snižovat 

tak jeho ziskový potenciál. Dodavatelé tak činí prostřednictvím tlaku na zvyšování 

cen nebo snižováním kvality dodávaných produktů a služeb (Porter 2004, s. 27). 

Podmínky pro to, aby dodavatelé byli schopni účinně ovlivňovat celé odvětví, 

jsou obdobné jako podmínky popsané výše v případě odběratelů. Porter (2004,  

s. 27-30) uvádí, že skupina dodavatelů může ovlivňovat trh pokud: 

 odvětví dodavatelů je charakterizováno vyšší koncentrací vlastnictví než 

odvětví odběratelů; 

 produkty a služby dodavatelů nemají blízké substituty a nemusí tak s nimi 

soupeřit o přízeň odběratelů; 

 odvětví odběratelů není důležitým zákazníkem pro skupinu dodavatelů; 

 produkty či služby dodavatelů jsou nenahraditelným vstupem pro byznys 

odběratele; 

 produkty dodavatelů s sebou nesou vysoké náklady na změnu nebo jsou 

vysoce diferenciované; 

 dodavatelé jsou schopni se integrovat a vstoupit tak do byznysu 

odběratelů (Porter 2004, s. 27-30). 

Tištěná média jsou závislá na dodavatelích pouze omezeným způsobem. Trh 

tiskáren je velmi konkurenční a vydavatelé na něm mají poměrně silnou pozici 

(Gasson 1996, s. 75-76). Samotný „výrobní proces“ pak stojí hlavně na lidském 
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kapitálu, na novinářích, editorech, fotografech a práci dalších specialistů. Ti často 

pracují „na volné noze“ a nemají tedy velkou kolektivní vyjednávací sílu. 

Z širšího pohledu čelí tištěná média hrozbě integrace a vstupu na trh ze strany 

nových subjektů. Tato hrozba se plně projevila v 90. letech 20. století, kdy začala 

vlna fůzí a akvizic, která měla zajistit společnostem jako AOL diverzifikaci příjmů  

a pomoci jim ukrojit část zisků mediálního průmyslu (Bagdikian 2004, s. 27), 

(Ramonet 2003, s. 178). Tento trend popíši podrobněji v kapitole 4. 
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4 Dlouhodobé trendy trhu  

tištěných médií 

V předchozí kapitole jsem vysvětlil základy strukturální analýzy trhu podle 

Porterovy metodologie (viz Porter 2004) a vztáhnul je k trhu s tištěnými médii. 

Podobně jako jiná odvětví jsou i mediální průmysl a trh tištěných médií ovlivňovány 

exogenními ekonomickým a sociálními faktory. Na tyto faktory mají vydavatelé, 

investoři a manažeři mediálních organizací minimální vliv a nezbývá jim, než na ně 

včasně reagovat a hledat nové způsoby dlouhodobé udržitelnosti jejich podnikání. 

V následujícím textu se proto zaměřím na tyto obecné trendy, které jsou pro 

mediální průmysl a trh tištěných médií charakteristické. Protože základním smyslem 

existence periodické tisku je fakt, že jej lidé čtou, zaměřím se nejprve pokles čtenosti 

a s ním související změny v preferencích čtenářů. Druhým klíčovým faktorem pro 

dlouhodobou prosperitu tištěných médií je přetrvávající zájem zadavatelů reklamy 

investovat do jimi nabízeného reklamního prostoru. V závěrečné části kapitoly se 

budu věnovat třem vzájemně provázaným jevům – globalizaci, komercionalizaci  

a koncentraci vlastnictví mediálních institucí. 

4.1 Pokles čtenosti a změny v preferencích čtenářů 

Mediální studia bývají mnohdy ovlivněna technologickým determinismem (Agar 

2005, s. 797). Jde o pochopitelný jev, neboť vývoj médií je vývojem mezilidské 

komunikace podporované určitým druhem technologie. S vývojem technologie 

dochází ke změnám v mezilidské komunikaci. Je proto pochopitelné, že se 

v mediálních studiích často hovoří o dominanci toho či onoho média a současně  

o zániku jiného (viz Postman 1985 a jeho vize o dominanci televize nad ostatními 

médii). Tato diskuse se objevuje v nepravidelných vlnách. Jednou z jejich posledních 
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inkarnací je debata o zániku periodického tisku a přesunu zájmu čtenářů směrem 

k online médiím. Bagdikian (2004, s. 114) k tomu poznamenává, že „zrod  

a obdivuhodný růst internetu je provázen proklamacemi o nastávající smrti slov 

vytištěných na papíře“ a uvádí několik příkladů vyjádření CEO mediálních organizací 

z doby dot com euforie. Tito manažeři předpovídali zánik všemu, co nějakým 

způsobem souviselo se „starou ekonomikou“ a naopak předvídali velkou budoucnost 

všem obchodním modelům založeným na internetu a „nové ekonomice“. Přestože 

jsou tyto myšlenky v současnosti považovány za překonané, zprávy o poklesu 

čtenosti periodického tisku a o vzrůstajícím nezájmu mladých čtenářů přetrvávají. 

Noviny a časopisy byly mnoha mediálními koncerny vždy považovány za 

„zkostnatělá“ aktiva (Bagdikian 2004, s. 115), za instituce, které sice mají dlouhou 

tradici, ale která se však odráží i v jejich těžkopádné firemní kultuře v porovnání 

s dalšími odvětvími mediálního průmyslu. Bagdikian (2004, s. 115) tento negativní 

pohled připisuje faktu, že „noviny, mají roční zisk v oblasti 20-25 % (což je zisk 

odpovídající zdravé společnosti), zatímco zisky vysílacích společností jsou 30-60 -% “. 

Další důvod podle něj vyplývá z povahy produktu. Novinový článek ztrácí veškerou 

relevanci s příchodem nového vydání, televizní pořady a seriály se dají využívat po 

desetiletí (Bagdikian 2004, s. 115). 

Přesto vyvolávají statistiky o novinovém trhu pesimistický obraz. Bagdikian 

(2004, s. 115-116) cituje 82. ročenku amerického odborného vydavatelství Editor & 

Publisher z roku 2002. Ta uvádí, že se v USA v roce 1970 prodaly 62 milióny 

novinových výtisků denně, přičemž v zemi byly 63 milióny domácností. To znamená, 

že téměř každá domácnost kupovala alespoň jeden novinový výtisk denně. V roce 

2002 se na stejném trhu prodalo 56 miliónů výtisků, avšak počet domácností vzrostl 

na 106 miliónů. Bagdikian konstatuje, že „očividně již téměř polovina domácností ve 

Spojených státech pravidelně nekupuje denní tisk“ (2004, s. 116). 

Podobný obraz podává statistika dokumentující postupný zánik odpoledních 

vydání deníků. Podle Bagdikiana (2004, s. 116) během poslední generace došlo buď 

ke sloučení odpoledních a ranních vydání nebo k úplnému zániku odpoledního 
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vydání v případě takřka poloviny titulů. Zatímco dříve byl náklad odpoledního  

a ranního vydání téměř totožný, v roce 2002 se prodalo 47 miliónů ranních vydání  

a pouze 9 miliónů odpoledních vydání, většina pak v malých městech a na venkově 

(Bagdikian, 2004, s. 116). 

Tato charakteristika je negativní z několika důvodů. Sociokulturální tradice 

výzkumu publika (viz McQuail 1999, s. 328) vysvětluje, že důležitá je nejen 

informační a zábavní funkce médií, ale také samotný rituál užívání médií.  

Ty jsou(rozumí se média?- to ukazovací zájmeno je takové kostrbaté) „součástí 

každodenního života“ jedince a jejich konzumace tvoří specifické denní rituály, které 

mají pro konzumenta určitou hodnotu samy o sobě (McQuail 1999, s. 329). 

K obdobnému závěru, avšak motivování z radikálně odlišných důvodů, došli také 

marketingoví experti a pracovníci reklamních agentur. Ti tvrdí, že důležitá není 

pouze znalost určité značky, ale zejména zážitek či prožitek emocionální povahy, 

který má zákazník se značkou spojený. Vysekalová a Mikeš v tomto kontextu uvádějí 

následující poučku: „řekněte mi to a já to zapomenu, ukažte mi to a já si možná 

vzpomenu, nechte mě to prožít a já si to budu pamatovat po celý život“ (2007,  

s. 131). 

Způsob užití médií a denní rituály s nimi spojené hrají pro budoucnost médií 

zcela klíčovou úlohu. Dojde-li totiž ke změně těchto denních rituálů, dojte také ke 

změně poptávky po periodickém tisku. Bagdikian (2004, s. 116-117) úpadek 

odpoledních vydání deníků přisuzuje právě změnám sociálního charakteru a tvrdí, že 

za poklesem prodeje celostátních deníků ve Spojených státech stojí rozvoj 

mezistátních dálnic v 50. letech 20. století a postupná sub-urbanizace velké části 

americké společnosti. Zatímco dříve si lidé kupovali jedno vydání na ranní cestu do 

práce a jedno na odpolední cestu z práce, dnes je americká společnost 

charakterizována jedinci, kteří sedí sami v autě a poslouchají rozhlasové stanice  

(a dopravní zpravodajství o zácpách, které je čekají), (Bagdikian 2004, s. 116). 

Mitchelstein a Boczkowski (2010, s. 1085-1102) shrnuli výstupy výzkumů, které 

se zabývaly otázkou, zdali dochází k přesunu pozornosti čtenářů od tištěných médií 
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směrem k online médiím. Na základě své analýzy nedošli k jednoznačnému závěru, 

nýbrž identifikovali dvě rozdílné názorové větve. 

Podle prvního přístupu nedochází k nahrazování spotřeby novin a časopisů 

konzumací online mediálních obsahů. Užití jednotlivých druhů médií se naopak 

vzájemně doplňuje (Mitchelstein a Boczkowski, 2010, s. 1085-1102). Tištěná a online 

média nejsou substituty, ale komplementy, u nichž dochází k vzájemné pozitivní 

korelaci spotřeby. Podle této logiky by tak čtenáři tištěných médií měli patřit 

k nejčastějším návštěvníkům online serverů. Autoři ve svém článku citují Chyie  

a Lasorsu (2002, s. 103), kteří na základě výzkumu užití médií v Texasu uvádějí, že 

„souběžné užití tištěných verzí a online edicí ukazuje, že se tištěné a online produkty 

do určité míry doplňují“. K podobným závěrům došli též Flavian a Gurrea (2007, 

citováno tamtéž), kteří po provedení výzkumu užití médií ve Španělsku tvrdí, že 

čtenáři využívají internet, zejména pokud potřebují specifické nebo aktuální, čerstvé 

informace. Zároveň argumentují, že existuje negativní vztah mezi čtením novin pro 

zábavu a hledáním informací online. Další možností je vyjít z přístupu teorie užití  

a gratifikace. Její klíčovou myšlenkou je, že psychické a sociální rozdíly mezi 

jednotlivými členy publika ovlivňují nejen jaká média vyhledávají, ale také jakým 

způsobem je používají (viz Reifová 2004, s.302-304 a Katz 1974). Dutta-Bergman 

argumentuje, že ti, kdo se zajímají o sport a vyhledávají o něm zprávy na internetu, 

mají také tendenci konzumovat větší množství tištěných médií se sportovním 

zaměřením (2004, s. 55, citováno tamtéž). Poptávka po určitém druhu informace 

způsobuje, že zákazník konzumuje specificky zaměřená média napříč různými 

mediálními typy. 

Druhá skupina autorů naopak dospívá k závěru, že probíhá postupná změna 

vzorců užívání médií a nahrazování spotřeby klasických tištěných médií spotřebou 

online mediálních obsahů (Mitchelstein a Boczkowski, 2010, s. 1085-1102). Tyto 

studie zpravidla docházejí k závěru, že zvláště patrný je tento trend u mladé 

generace, která si nikdy nezvykla kupovat denní tisk. Některé studie se také 

odvolávají na demografické a geografické rozdíly a tvrdí, že trend nahrazování 

tištěných médií online médii je zvláště výrazný u mladé, vzdělané a bohatší části 
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populace (Mitchelstein a Boczkowski, 2010, s. 1085-1102). Bohužel pro vydavatele 

tištěných médií je právě tento segment čtenářů jedním z nejzajímavějších pro 

zadavatele reklamy. Jak ukazuje příklad časopisu The New Yorker, pouhá změna 

vnímání u zadavatelů může mít dlouhodobé následky pro inzertní úspěch titulu 

(Bagdikian, 2004, s. 218-232). 

Ke zjištění, že dochází ke změně preferencí publika, dospěla také zpráva 

organizace Pew Research Center for the people and the Press (Pew 2008). Tato 

zpráva je aktualizovaná každé dva roky, a umožňuje tak sledovat vývoj preferencí 

publika v USA. Z poslední verze z roku 2008 vyplývá, že se od počátku 90. let 20. 

století snížila proporce Američanů, kteří denně čtou noviny8 přibližně o 40 procent 

(Pew 2008, s. 3). Zpráva dále uvádí, že se tento trend zrychluje. Od roku 2006 do 

roku 2008 pokleslo procento respondentů, kteří říkají, že „včera četli noviny“ ze 40 

na 34 procent (Pew 2008, s. 3). Tabulka č. 4-1 ukazuje, jak od roku 1993, kdy 58 

procent respondentů uvedlo, že včera četli noviny, klesal tento počet až na 40 

procent v roce 2006 a 34 procent v roce 2008. Ve stejném období přitom rostl počet 

respondentů, kteří pravidelně čtou zpravodajství na internetu z 2 procent v roce 

1996 na 31 procent v roce 2006 a konečně 37 procent v roce 2008. Pozoruhodné 

přitom je, že větší množství respondentů uvedlo, že pravidelně vyhledávají zprávy 

online (37 procent), než těch, kteří sledují hlavní zpravodajské televizní relace9 (29 

procent), (Pew 2008, s. 4). 

Z hlediska mediální spotřeby jsou také zajímavé statistiky o způsobu 

vyhledávání zpravodajských informací na internetu. Celkem 22 % Američanů uvedlo, 

že používají personalizované webové stránky, jako je např. iGoogle.10 Mezi častými 

                                                      
 

 

8 Novinami se v tomto bodě myslí jak tištěné, tak online verze deníků. K rozlišení přistoupím později v textu. 
9 Hlavní zpravodajské relace, které jsou vysílané na celostátní úrovni (tzv. network news). 
10 iGoogle – jedna z personalizovaných webových stránek. Majitel uživatelského účtu si může zvolit různé informační 

zdroje, například webové stránky několika deníků, a nechat si je pohodlně zobrazit na jedné stránce. Výsledkem pak může být 
to, že se čtenář dostane na webové stránky deníků pouze tehdy, pakliže ho zaujme titulek či krátký popis článku. Další možností 
je, že si uživatel nechá zobrazit údaje ze zpravodajského agregátoru, jako jsou Google News. Ty na jednom místě koncentrují 
zpravodajské informace z mnoha různých zdrojů.  
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uživateli internetu, tedy těmi, kdo čtou denně zprávy online, je to dokonce 44 % 

respondentů (Pew 2008, s. 21). 

Pokles čtenosti novin a rozvoj používání internetu 

Rok 1993 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Včera četli noviny 58 % 50 % 48 % 47 % 41 % 42 % 40 % 34 % 

Čtou zprávy online 

častěji než třikrát 

týdně 

-- 2 % 13 % 23 % 25 % 29 % 31 % 37 % 

* z roku 1994, ** z roku 1995, (Pew 2008, s. 3) 

 Tabulka 4-1 

Třetina všech Američanů, tedy polovina těch, kdo využívají internet, říká, že 

pravidelně sledují zpravodajské pořady nebo videoklipy online (Pew 2008, s. 21). 

Sociální sítě sice získávají na popularitě, nestávají se však zdrojem zpravodajských 

informací. Pouze jeden z deseti uživatelů sociálních sítí říká, že jsou pro ně zdrojem 

zpráv (Pew 2008, s. 21). 

Pokles čtenosti tištěné verzí překonává  

vzrůst čtenosti online verzí 

Rok 2006 2008 

Včera četli noviny* 40 % 34 % 

Pouze tištěnou verzi 34 % 27 % 

Tištěnou i online verzi 4 % 3 % 

Pouze online verzi 2 % 4 % 

Včetně dalších čtenářů online verze** 3 % 6 % 

Celkem 43 % 40 % 

* Otázka: „četl/a jste včera denní tisk nebo nikoliv?“ 

** Čtenáři online zpravodajství, kteří v jiné části průzkumu uvedli, že 

včera četli online verzi novin. 

(Pew, 2008, s. 3) 

Tabulka 4-2 

Demografické rozvrstvení uživatelů internetu je stále částečně rigidní. Před 

deseti lety dosáhl průměrný uživatel internetu nějaké formy terciárního vzdělání a 

toto rozvrstvení zůstává patrné i dodnes, kdy celých 61 -% absolventů terciárního 

vzdělávání čte online zpravodajství pravidelně v porovnání s 19 % těch, kteří dosáhli 
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pouze středoškolského vzdělání (Pew 2008, s. 21-22). Tento problém se stává stále 

závažnějším společenským problémem, jak upozorňuje např. Wilhelm (2006).  

Tabulka č. 4-2 demonstruje, že největší pokles čtení novin nastal u těch 

respondentů, kteří četli pouze tištěnou verzi novin a to z 34 % v roce 2006 na 27 % 

v roce 2008. 

Porovnání vývoje online a tištěných verzí novin 

 Věk 

2008 Celkem 18-24 25-34 35-49 50-64 65+ 

Noviny včera* 39 % 21 % 31 % 37 % 44 % 56 % 

Pouze tištěné 25 % 12 % 12 % 20 % 30 % 50 % 

Pouze online 9 % 7 % 16 % 11 % 7 % 3 % 

Obě verze 5 % 2 % 3 % 6 % 7 % 3 % 

Online celkem 14 % 9 % 19 % 17 % 14 % 6 % 

       

2006       

Noviny včera* 43 % 27 % 31 % 43 % 50 % 58 % 

Pouze tištěné 34 % 18 % 22 % 30 % 41 % 55 % 

Pouze online 5 % 7 % 7 % 7 % 4 % 1 % 

Obě verze 4 % 2 % 2 % 6 % 5 % 2 % 

Online celkem 9 % 9 % 9 % 13 % 9 % 3 % 

       

Změna u online verze +5 % 0 +10 % +4 % +5 % +3 % 

*Údaj zahrnuje respondenty, kteří řekli, že včera četli zprávy online a při doplňující otázce uvedli 

webové stránky jednoho nebo více deníků. 

(Pew 2008, s. 18) 

Tabulka 4-3 

Z pohledu vývoje trhu zpráva uvádí několik dalších nelichotivých statistik. 

Poprvé za 15 let, kdy se tazatelé ptají, zdali respondenti pravidelně čtou noviny, 

odpověděla kladně méně než polovina Američanů. Zatímco v roce 1992 to bylo 

celých 71 % , v roce 2006 již 52 % a konečně v roce 2008 pouhých 46 % respondentů 

(Pew 2008, s. 17). Toto číslo je přitom méně vypovídající než optimističtější statistika 

uvedená výše, neboť ta zkoumá, jak velká část respondentů četla noviny včera, tj. 

skutečně pravidelně. 

Autoři zprávy také odpovídají na otázku, zda dochází k poklesu obliby tištěných 

novin pouze u určitého demografického výseku populace nebo napříč celým 
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společenským spektrem. V tomto ohledu zůstává věk dominantním faktorem 

ovlivňujícím spotřebu novin. Ta přesto poklesla u všech demografických skupin. 

Jak je patrné z tabulky číslo 4-311, v roce 2008 četlo noviny pouze 21 procent 

mladých do 25 let věku. V kategorii od 25-34 to bylo 31 procent dotázaných, což 

kontrastuje s generačně staršími kategoriemi 50-64 a starší 65 let, v nichž pravidelně 

čte noviny 44, respektive 56 procent dotázaných. 

Čtenost časopisů 

 Pravidelně Občas Téměř nikdy Nikdy 

Zpravodajské magazíny 12 % 32 % 17 % 39 % 

Magazíny o osobnostech 8 % 22 % 17 % 53 % 

Ekonomické magazíny 5 % 15 % 14 % 66 % 

Magazíny o technice 4 % 12 % 8 % 76 % 

Tabloidy 2 % 11 % 10 % 77 % 

Literární magazíny 2 % 9 % 11 % 78 % 

Politické magazíny 2 % 8 % 9 % 81 % 

(Pew 2008, s. 19) 

Tabulka 4-4 

O čtenosti časopisů přináší zpráva pozitivnější údaje. Ty jsou zobrazeny 

v tabulce č. 4-4. V roce 2008 pravidelně četlo zpravodajské magazíny, jakými jsou 

Time, U.S. News nebo Newsweek 12 % Američanů. To je o 2 % méně než v roce 2006 

(Pew 2008, s. 19). Z hlediska demografického složení čtenářů je poměrně 

překvapivé, že tyto časopisy čtou jak mladí, tak starší čtenářské skupiny (Pew 2008, 

s. 19). Přesto i v této části trhu tištěných médií dochází ke znatelnému poklesu 

čtenosti, což se projevuje i na problémech jednotlivých časopisů (např. Newsweek a 

Time viz Pressman 2009). 

  

                                                      
 

 

11 Rozdíl v hodnotách uvedených v tabulkách č. 4-1, č. 4-2 a č. 4-3 je způsoben zaokrouhlením. 
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4.2 Zadavatelé reklamy a přesun inzertních rozpočtů 

Obchodní úspěch periodického tisku nezávisí pouze na přízni čtenářů a velkém 

prodaném nákladu. Neméně důležitým faktorem jsou také příjmy z prodeje 

reklamního prostoru plynoucí od zadavatelů reklamy přes mediální agentury. Ty 

odpovídají přibližně dvěma třetinám příjmů vydavatelů novin 

(PriceWaterhouseCoopers 2010). V případě časopisů je to přibližně jedna třetina 

příjmů (MPA 2007, s. 7). 

Vývoj inzertních příjmů závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je prodaný 

náklad a množství čtenářů. Tyto charakteristiky jsou ovlivněny jednak kvalitou 

daného periodika, a jak je patrné z předchozí podkapitoly, také dlouhodobými 

trendy ve vývoji obliby periodického tisku. Druhým faktorem je demografický profil 

čtenářů, jejich vzdělání, bohatství, životní styl, místo bydliště, sklon nakupovat určitý 

druh zboží a služeb (Doyle 2002, s. 120 a Bagdikian 2004, s. 218-232). 

Třetím a neméně důležitým faktorem je pak vývoj samotného reklamního trhu. 

Ve 3. kapitole jsem pomocí Porterova modelu strukturální analýzy odvětví popsal pět 

základních tržních sil, které ovlivňují profitabilitu odvětví. Těmi jsou hrozba vstupu 

do odvětví, intenzita soupeření mezi současnými hráči na trhu, substituty, 

vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) a konečně vyjednávací síla dodavatelů. Tyto 

tržní síly lze také vztáhnout na reklamní trh a jeho segment trh reklamního prostoru 

v tištěných médiích. 

Intenzita konkurence mezi tržními hráči se stupňuje, neboť tržních subjektů je 

relativně mnoho, a zároveň dochází k poklesu či stagnaci trhu. To znamená, že 

pouhé udržení tržeb vyžaduje úspěch v konkurenčním boji a zvýšení tržního podílu 

na úkor ostatních subjektů (Porter 2004, s. 17). Další významnou silou je 

koncentrace zákazníků prostřednictvím mediálních agentur, které tvoří v zásadě 

oligopolní strukturu. Posledním, avšak stále významnějším strukturálním faktorem, 
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který ovlivňuje profitabilitu tištěných médií, je vznik nových substitutů na trhu 

s reklamním prostorem. 

Nemuselo by nutně vadit, že dochází k odlivu čtenářů k online médiím, pakliže 

by tito čtenáři navštěvovali výhradně stránky titulů, které dříve kupovali a pokud by 

se vydavatelům dařilo prodávat inzerci za vyšší ceny za (na) zákazníka než v tištěné 

verzi (aby se pokryl pokles příjmů z prodaného výtisku). Mezní náklady, tj. náklady na 

výrobu dalšího prodaného výtisku nebo náklady na distribuci další prodané 

elektronické kopie (Samuelson, Nordhaus 1991, s. 973), jsou totiž zanedbatelné  

a limitně se blíží nule. V takovém hypotetickém případě by profitabilita odvětví 

dokonce mohla vzrůst, neboť by vydavatelé ušetřili na výrobě tištěných verzí  

a potenciálně rozšířili svůj trh o čtenáře, kteří jsou geograficky vzdálení. Tato teze je 

však platná pouze do určité míry. Na jedné straně v internetovém prostředí dochází 

ke zvýšení konkurence, tj. rozšíření možností, kde si čtenář může danou informaci 

přečíst. Na druhé straně dochází k přelévání reklamních rozpočtů k většímu počtu 

subjektů, než jen k mediálním organizacím (operátoři, bloggeři a další). 

Důležitým jevem je také přesun marketingových rozpočtů směrem od reklamy 

v médiích směrem k podlinkové komunikaci (Vysekalová, Mikeš 2007, s. 123-137) 

nebo k předem připraveným mediálním produktům. Příkladem může být pořad 

Restaurace zobrazující trable mladého kuchaře s otevíráním svého vlastního podniku 

na Manhattanu a také představení společnosti American Express a jejich služeb pro 

malé a střední firmy (Köppl 2005, s. 79) nebo také časopis pro ženy Hallmark, který 

má zvýšit prodeje produktů stejnojmenné společnosti prostřednictvím řešení 

každodenních problémů jeho čtenářek (Köppl 2005, s. 79). Také s těmito trendy 

v marketingové komunikaci a jejich implikacemi pro svůj business model se musí 

média vypořádat. 

4.2.1 Reklamní výdaje směřující do periodického tisku 

Reklamní příjmy podle Newspaper Association of America (2010) v letech 2007 

až 2009 klesly o 7,9 % , 16,6 % a konečně 27,2 % . V absolutních číslech se snížily ze 

49 miliard dolarů v roce 2006 na současných 27 miliard dolarů. Při podrobnějším 
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pohledu je zřejmé, že příjmy z tištěné inzerce stagnovaly v podstatě celou dekádu. 

Příjmy vydavatelů novin z prodeje online reklamy pak nikdy nepřesáhly maxima ve 

výši 3,1 miliardy dolarů v roce 2007 (Newspaper Association of America 2010). 

Vydavatelé novin také přišli o dříve velmi lukrativní řádkovou inzerci zadávanou 

jednotlivými čtenáři. Podle článku Pew Project For Excellence In Journalism (2010) 

šlo dříve o obecně nejvýnosnější zdroj příjmů vydavatelů novin. Marže v době 

vrcholu trhu před deseti lety dosahovaly v některých případech až 90 % (Pew Project 

For Excellence In Journalism 2010). 

 

4-1, Zdroj (Newspaper Association of America, 2010) 

Pokles příjmů z řádkové inzerce znázorňuje obrázek (graf) č. 4-1. V roce 2000 

dosahovaly příjmy vydavatelů novin z řádkové inzerce 19,6 miliard dolarů, v roce 

2009 to byla méně než třetina, 6 miliard dolarů. Největší pokles přitom nastal  

u nejvýznamnější kategorie zase lépe pomlčka inzerce zaměřené na pracovní 

příležitosti. V roce 2000 její hodnota dosahovala 8,7 miliard dolarů, o devět let 

později 0,8 miliard dolarů. Tento příklad dobře ilustruje tlak, kterému vydavatelé 

novin čelí. Stejnou službu totiž začaly poskytovat také internetové portály. Jedním 

z nich je v USA značně populární Craigslist, který bez velké reklamy dosáhl statusu 

37. nejnavštěvovanější stránky na internetu a má návštěvnost 15 miliónů unikátních 

uživatelů měsíčně (Lamb 2007). 
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Obrázky č. 4-2 a č. 4-3 znázorňují dlouhodobé trendy ve změně struktury 

reklamních výdajů na reklamním trhu ve Spojených státech. V roce 2000 měly noviny 

28% (dohromady bez mezry) a časopisy 11% í podíl na americkém reklamním trhu. 

Dohromady tak ovládali celých 39 % trhu. Naopak odhad investiční banky JP Morgan 

(2010) pro rok 2010 hovoří o 13% podílu pro noviny a 9% podílu pro časopisy, tedy o 

kombinovaných 22 -% , což během jedné dekády představuje téměř 10% pokles 

podílu na reklamním trhu. 

 

4-2, Zdroj (JP Morgan 2010a) 
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4-3 Zdroj (JP Morgan 2010a) 

Zřetelně tedy dochází ke změně struktury reklamních výdajů, což se nutně musí 

projevit na profitabilitě jednotlivých titulů i celého odvětví. 

4.3 Komercionalizace, globalizace a koncentrace vlastnictví  

Pojem komercionalizace médií zpravidla vyvolává negativní konotace. 

V prostřední mediálních studií bývá chápán jako proces, v jehož důsledku dochází 

k odklonu od tradičního pojetí médií (Jirák a Köpplová 2003, s 96). Ty jsou chápány 

jako specifické společenské instituce, kterým jsou přisuzovány funkce informativní, 

vzdělávací a kulturní. Média jsou zároveň chápána za spolutvůrce veřejné sféry, 

zprostředkovatel veřejné debaty a tím pádem za jeden ze základních stavebních 

kamenů liberálně-demokratických společností (McQuail 1999, s. 64). Aniž bych chtěl 

zpochybňovat tento normativní pohled na média a jejich komercionalizaci, tyto 

úvahy nejsou předmětem následující podkapitoly. Ta se věnuje komercionalizaci 

médií z hlediska dlouhodobých charakteristik trhu a všímá si jí kvůli implikacím, které 

pro jednotlivé tržní subjekty a trh jako celek přináší. Zároveň zde uvádím společně 
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komercionalizaci, globalizaci a koncentraci vlastnictví, neboť jde, podle mého soudu, 

o jevy vnitřně propojené a jejich oddělený popis by byl umělý. 

Jirák (2005) vyjmenovává tři hlavní vlny komercionalizace médií. Z hlediska 

struktury trhu tady je nejzajímavější třetí z nich, která je podle něj spojena  

s „deregulací televizního vysílání, která začala v 50. letech 20. století ve Velké Británii 

a postupem času prošla většinou evropského kontinentu“ (2005). Autor dále uvádí, 

že v „80. a 90. letech 20. století se k tomu navíc přidalo výrazné zesílení vlivu 

ekonomické globalizace na média. Média postupem času přestala mít národně 

reprezentativní funkci (přítomnost zahraničních vlastníků přestala být výjimkou  

- když v 60. letech australský mediální magnát Rupert Murdoch kupoval britský 

list The Times, vzbudilo to všeobecný odpor) a definitivně se vymanila z rámce 

národních ekonomik (v roce 1989 kupuje slavné hollywoodské studio Columbia 

Pictures japonský koncern Sony Corporation)“ (Jirák, 2005). 

Postman (1985) přisuzuje velký význam nástupu televize a jejího zakotvení jako 

dominantního média, kterému se všechna ostatní přizpůsobují. Inherentní vlastnosti 

televize podle něj způsobují, že se z médií stává součást zábavního průmyslu 

(Postman 1985). Stejný pohled sdílí i Fairclouhg (1995, s. 11, citován v Jirák  

a Köpplová 2003, s 96), který říká, že „vlivem stále sílících komerčních tlaků  

a konkurence jsou média stále více vtahována do toho, aby si počínala tržně jako 

součást „zábavního průmyslu“, přičemž jedním z projevů této tendence je, že je stále 

větší tlak na to, aby bavila, a to i tam, kde jde o věci veřejné“. 

Halin a Mancini (2008, s. 298) tyto změny připisují deregulaci televizního 

vysílání, které postupně způsobilo, že „ve většině zemí má nyní komerční vysílání 

většinový podíl na publiku a boj o publikum významně proměnil také vysílání veřejné 

služby a přiměl jej, aby přejalo podstatnou část logiky komerčního systému.“ 

Podle mého soudu jde o odraz širších společenských změn. Právě v 80. letech 

20. století, kdy došlo k Jirákem (2005) zmiňovanému zesílení ekonomických vlivů na 

média, došlo ve Spojených státech a také ve Velké Británii k vítězství pravicových 

vlád s ekonomicky liberálním programem. Nahradily tak předchozí levicové vlády, 



Strana 55 

 
 

které ovládaly politické dění v obou zemích po většinu povalečného období  

(viz Micklethwait a Wooldridge 2004). Další vlna, která zintenzivnila tyto procesy, 

pak nastala počátkem 90. let s pádem komunismu a rozvojem informačních  

a komunikačních technologií. Ty způsobily, že svět „zploštěl“ (Friedman 2006, s. 3-

200). 

Zmíněnou vlnu ekonomické deregulace provázely téměř tři desetiletí 

ekonomického růstu, se kterým přišel také růst konzumerismu ve společnosti  

a vzrůstající důležitost marketingu a brandingu pro úspěch produktů a služeb (viz 

Klein, 2005) a s tím spojený vzrůstající podíl marketingových nákladů na celkových 

nákladech spotřebních produktů. 

Z širšího ekonomického pohledu byla 90. léta 20. století charakteristická 

dlouhodobým růstem akciových trhů a velkým množstvím levné likvidity, kterou 

zajišťovala politika amerického FEDu pod vedením Alana Greenspana (Sorkin 2010, s. 

4). Nejen v prostředí mediálního průmyslu tak docházelo ke stále většímu množství 

fůzí a akvizic a z nich vyplývající koncentraci vlastnictví. Ani pád akciových trhů 

v době prasknutí technologické bubliny na přelomu tisíciletí vlnu fůzí a akvizic 

nezastavilo. Alan Greenspan hovořil o nové fázi ekonomického vývoje. Sofistikovaný 

finanční systém založený na sdílení rizika pomocí komplexních produktů zamezí 

budoucím krizím (Sorkin 2010). Zeitgeist doby ilustruje časopis Time, který v roce 

1999 vydal číslo s fotografiemi Alana Greenspana, Roberta E. Rubina a Lawrence H. 

Summerse na titulní straně s popiskem „komise pro záchranu světa“ (Goodman 

2008). 

Tato konsolidační vlna se nevyhnula ani mediálnímu průmyslu, který, jak 

poznamenává Köppl (2005, s. 79-80), je řízen na podobných principec, jako například 

prodej rychloobrátkového zboží. Klíčovým pojmem se i v mediální branži stalo slovo 

synergie (Bagdikian 2004, s. 31). To je vznešené vyjádření víry, že jedna plus jedna 

jsou více než dvě a že fůzí jednotlivých firem vznikne nová větší hodnota pro 

akcionáře. V mediálním průmyslu jde přitom o velké peníze. Bagdikian (2004, s. 29) 

uvádí, že v Americe vychází 37 tisíc různých tiskovin a toto číslo se zvyšuje až na 178 
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tisíc, pokud připočteme všechny týdeníky, občasníky, místní tiskoviny  

a specializované tiskoviny mapující různá průmyslová odvětví. Mediální průmysl 

soutěží o 236 miliard dolarů ročně vydaných zadavateli reklamy za marketingovou 

komunikaci v masových médiích a dále o 800 miliard ročně, které Američané utratí 

za média samotná (Bagdikian 2004, s. 29). Průměrný Američan v roce 2002 utratil 

212 dolarů za kabelovou televizi, 100 dolarů za knihy, 110 dolarů za domácí video, 

71 dolarů za hudební nahrávky, 58 dolarů za denní tisk, 45 dolarů za časopisy, 45 za 

online služby a konečně 36 dolarů za filmy (Bagdikian 2004, s. 29). 

Podle Bagdikiana (2004, s. 27-54) si tuto sumu peněz mezi sebe rozdělilo pět 

největších mediálních koncernů - Time Warner, Disney, News Corp, Viacom  

a Bertelsman - které tvoří oligopolní strukturu amerického mediálního trhu. Vlna fůzí 

a akvizic se však nevyhnula ani Evropě. Ramonet (2003, s. 179) uvádí, že pouze 

v roce 1993 proběhlo na starém kontinentu celkem 895 fůzí různých komunikačních 

společností. 

Mezi pět největších mediálních konglomerátů v současnosti patří společnosti 

Walt Disney (tržby 36,1 miliard dolarů, zisk 3,3 miliardy dolarů), News Corp. (tržby 

30,4 miliard dolarů, ztráta 3,4 miliardy dolarů), Time Warner (tržby 28,8 miliard 

dolarů, zisk 2,5 miliardy dolarů), Viacom (tržby 13,6 miliard dolarů, zisk 1,6 miliardy 

dolarů) a CBS (tržby 13 miliard dolarů, zisk 226 miliónů dolarů), (Fortune 500, 2010). 

Tržní kapitalizace společnosti Walt Disney, tj. hodnocení investorů vycházející 

z očekávaných toků budoucích příjmů, je 71 miliard dolarů, což je téměř dvakrát více 

než státní rozpočet České republiky (Yahoo Finance 2010). 

Podrobnější čísla o fůzích a akvizicích popisuji v kapitole 5.4., kde se věnuji vlivu 

ekonomické krize na dlouhodobé trendy v tištěných médiích. Ekonomická krize 

zřetelně ukázala, že jde o trend do značné míry závislý na hospodářském růstu  

a úrokové míře. 
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5 Ekonomická krize roku 2008  

a její vliv na tištěná média 

V přecházející kapitole jsem nastínil dlouhodobé trendy působící na mediální 

průmysl a na trh tištěných médií. Tyto změny vyplývaly buď z vývoje technologií  

a z nich vyplývajících změn v preferencích spotřebitelů, nebo z vývoje některé ze 

strukturálních charakteristik trhu. V tomto smyslu jsem hovořil o problémech 

mikroekonomických. Na každé odvětví však také působí makroekonomické síly. Ty 

mají vliv na ekonomiku jako celek a zprostředkovaně na jednotlivé trhy. Nejsilnějším 

z těchto vlivů byla v posledních deseti letech beze sporu finanční krize roku 2008  

a z ní vyplývající globální ekonomické zpomalení, které se v mnoha zemích 

proměnilo v recesi. Její důsledky cítíme dodnes a někteří renomovaní autoři i nyní 

spekulují o nástupu třetí deprese (Krugman 2010). Vliv tohoto exogenního šoku na 

trh tištěných médií je předmětem následující kapitoly. 

5.1 Historie ekonomické krize 

V roce 2003 přednesl profesor věhlasné University v Chicago a laureát 

Nobelovy ceny za ekonomii Robert Lucas projev na výročním sjezdu Americké 

asociace ekonomů. Ve své řeči vysvětlil, že makroekonomie jako věda vznikla jako 

odezva na Velkou depresi v 30. letech 20. století a prohlásil, že je čas, aby se 

ekonomie posunula k jiným tématům, neboť „základní problém prevence 

ekonomických depresí již byl vyřešen“ (Krugman 2009, s. 9). 

Nešlo o to, že by byla překonána teorie ekonomických cyklů. Pouze převládla 

myšlenka, že díky sofistikovanosti finančních trhů a schopnosti centrálních bankéřů, 

kteří vždy včas dokážou odhadnout potřeby ekonomiky a zvýší, popřípadě sníží 

úrokové sazby, budou všechny následující ekonomické propady pouze mírné  



Strana 58 

 
 

a dočasné. Když Alan Greenspan, guvernér americké centrální banky FED odcházel 

po 26 letech v úřadu do důchodu, vyslechl si v kongresu (nepíše se Kongras s velkým 

K?) mimo jiné následující slova: „vedl jste monetární politiku přes pády akciových 

trhů, války, teroristické útoky a přírodní katastrofy... ...udělal jste velký příspěvek 

k prosperitě Spojených států a tato země je vašim dlužníkem“ (Krugman 2009, 

s 139). 

Ekonomové nazývají vzestupnou fázi hospodářského cyklu expanzí a sestupnou 

fázi recesí. Pojem deprese se pak používá pro hlubokou nebo dlouho trvající recesi 

(Holman 2004, s. 324). Holman hospodářské cykly rozděluje na monetární a reálné 

(2004, s. 326). Výklad rozdílu mezi nimi přesahuje rámec této práce, obě teorie však 

mají společné to, že recesi chápou jako reakci na přehnaně pozitivní očekávání  

o budoucím ekonomickém vývoji. Slovy behaviorálních ekonomů investoři, bankéři, 

trhy i obyčejní lidé podlehnou svým „zvířecím instinktům“ a zapomenou, že trhy 

nejen rostou, ale také klesají. V důsledku toho se sníží jejich averze k riziku (Akerlof  

a Shiller 2009). 

Expanze a recese „bývají zesilovány chováním finančních trhů... ...když začnou 

růst ceny akcií, investoři a spekulanti mohou podlehnout přehnaným očekáváním, že 

tento cenový vývoj bude pokračovat a proto nakupují. Růst poptávky po akciích dále 

zvyšuje jejich cenu, takže optimistická očekávání se vyplňují. Takto na finančních 

trzích roste spekulační bublina, která je živena optimismem provázejícím 

hospodářskou expanzi“ (Holmana 2004, s. 330) 

Přesně to se stalo také během finanční krize. O tom, kdo je jejím skutečným 

viníkem se mezi ekonomy, politiky a komentátory vedou dlouhé spory. Americká 

centrální banka dlouhodobě zásobovala světovou ekonomiku levnými penězi (Sorkin 

2010, s. 4); domácnosti po celém světě utrácely více, než si mohly podle svých 

příjmů dovolit; zprostředkovatelé hypoték v Americe prodávali úvěry takzvaným 

„ninja“ párům (akronym pro „no income, no job, no assets“), které je nemohli 

splácet; banky tyto hypotéky rozdělovaly na části a skládaly zpět do takzvaných 

Collateral Debt Obligation (CDO); ratingové agentury tyto CDO posuzovaly  
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a přisuzovaly jim nízkou rizikovost; pojišťovny, banky, a především „stínový bankovní 

systém“ (Krugman 2009, s. 153-180), začaly ve velkém sázet na OTC12 trzích  

s deriváty zvanými Credit Default Swaps (CDS); a konečně vlády mnoha vyspělých  

i rozvíjejících se ekonomik se zadlužovaly i v době ekonomického růstu a všem se 

zdálo, že dobré časy nemohou skončit. V roce 2007, na vrcholu ekonomické bubliny, 

odpovídaly příjmy finančního sektoru v Americe více než 40 % korporátních příjmů 

(Sorkin 2010, s. 3). Investiční banky na Wall Street používaly finanční páku ve výši 

32:1 (Sorkin 2010, s. 4), tzn jeden dolar uložený klientem investovali 32krát. 

Jakmile investoři a spekulanti dojdou k závěru, „že jsou ceny nerealisticky 

vysoké, začnou očekávat jejich pokles. Bublina praskne. Všichni prodávají, a proto 

ceny padají“ (Holman 2004, s. 330). Tak jako byla expanze živena přehnaně 

optimistickými očekáváními, je recese přiživována přílišnou panikou. V roce 2008 se 

k této panice přidal problém důvěry. Bankovní systém je totiž založen na důvěře, že i 

v případě problémů banky dostanou vkladatelé část svých vkladů zpět. V poslední 

dekádě však vznikl tzv. „stínový bankovní systém“ tvořený hedgeovými  

a suverénními fondy a investičními bankami, který regulaci o vkladech nepodléhá 

(Krugman 2009, s. 161). Z tohoto důvodu mohl tento „stínový bankovní systém“, 

který de facto fungoval jako banky, provádět operace s takovým úvěrovým zatížením 

(Sorkin 2010, s. 4), které by pro tradiční banky bylo z hlediska minimálních 

kapitálových rezerv nepřijatelné. Zároveň však tyto instituce mohly investorům 

přinášet zisky, kterým banky nemohly konkurovat. Krugman uvádí, že v roce 2007 

tento „stínový bankovní systém“ dosáhl velikosti poloviny amerického bankovního 

systému (2009, s. 161). Protože tento systém nebyl tak jako banky chráněn 

systémem pojištění vkladů, začali po pádu Lehman Brothers vkladatelé-investoři, 

kterými byly zejména další finanční instituce, masově vymáhat své vklady. Díky tomu 

                                                      
 

 

12 OTC – Over the counter – druh prodeje finančních instrumentů na základě přímé nabídky zákazníka, zpravidla jiné 
finanční instituce. Banky tak prodávaly různé produkty jiným bankám, přičemž tento trh nebyl regulován standardním 
způsobem jako spotřebitelský trh, neboť se předpokládá, že finanční instituce jsou sofistikovanými investory,a tak ví, co vlastně 
kupují a jaká jsou s koupí spjatá rizika. 
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se celý bankovní systém dostal na pokraj zhroucení, finanční trhy po celém světě 

zamrzly a světová ekonomika se dostala do recese. 

Pro tu je charakteristické, že „jakmile firmy opustí euforie z přehnaných 

očekávání, budou špatné investice odbourávat a špatná pracovní místa rušit. Pro 

recesi je charakteristický pokles investic, spotřeby i zaměstnanosti. Šíří se investiční  

i spotřební pesimismus. Lidé odkládají své investiční záměry i nákupy dlouhodobých 

spotřebních produktů na lepší časy“ (Holman 2004, s. 330). 

Z mikroekonomického pohledu má pak ekonomická krize na firmy následující 

vliv. Přehnaně negativní očekávání se projeví sníženou poptávkou na trhu. 

Spotřebitelé přicházejí o práci nebo se o ni bojí, a tak nakupují méně produktů  

a služeb (např. novin a časopisů). Firmy mají také negativní očekávání a tak 

neinvestují např. do nových marketingových kampaní s velkým využitím reklamy 

v tištěných médiích. Banky si navzájem nedůvěřují, a proto nemají dostatek volné 

likvidity, aby splňovaly kritéria kapitálové přiměřenosti. Místo toho, aby půjčovaly 

firmám (např. mediálním společnostem), naopak začínají tlačit na splacení 

existujících úvěrů. Nemožnost přístupu ke kapitálu pak u firem i lidí způsobuje další 

pesimistická očekávání a recese se dále prohlubuje. V zápětí se do problémů mohou 

dostat i celé vlády (Řecko, Irsko, Portugalsko, Maďarsko, Ukrajina), které najednou 

nemají přistup ke kapitálovým trhům, aby financovaly své dluhové hospodaření. 

Musejí škrtat vládní výdaje a tím snižovat příjmy velké časti obyvatelstva. To se opět 

projevuje na snížené spotřebě a tedy snížení ekonomické aktivity a dalším 

prohloubení recese. Tento negativní kruh se stále posiluje, až recese klesne na své 

dno a ekonomika se opět začne roztáčet opačným směrem. Kdy a jak se dostat 

k tomuto cíli je však předmětem otevřené politicko-ekonomické debaty. 

5.2 Vliv krize na strukturální charakteristiky trhu tištěných médií 

Ekonomická krize se výrazným způsobem podepsala na strukturálních 

charakteristikách trhu tištěných médií a dále prohloubila dlouhodobé problémy 

vydavatelů. Fenez a Van Der Donková (2009) z poradenské společnosti 
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PricewaterhouseCoopers vypracovali v roce 2009 analýzu, ve které se zaměřili na 

možné nové obchodní modely v digitálním prostředí. 

Zpráva obsahuje také analýzu vztahu vývoje ekonomiky, měřené 

prostřednictvím růstu hrubého domácího produktu (HDP, v angličtině na obrázku 

GDP), a vývoje globálního trhu s novinami. Obrázek č. 5-1 z této zprávy zobrazuje jak 

očekávaný vývoj HDP, tak očekávanou velikost globálního trhu s novinami. Ten je 

dále rozdělen na část příjmů pocházejících z prodeje reklamního prostoru v tištěné 

verzi (print advertising), příjmů z prodeje výtisků (circulation) a z prodeje online 

reklamy (digital advertising). 

 

Obrázek 5-1, Zdroj (Fenez, Van der Donk 2009 s. 11) 

Fenez a Van der Donková (2009, s. 11) na konci roku 2009 odhadovali, že v roce 

2010 poklesne trh o celých 10,2 -%, tedy více než globální ekonomika. Autoři dále 

uvádějí, že prodej reklamního prostoru v tištěných verzích sice v letech 2004 až 2007 

pomalu rostl, odhadují však, že v letech 2009 až 2013 poklesne v průměru o 4,5 % 

ročně. Příjmy z prodaného nákladu podle Feneze a Van der Donkové (2009, s. 11) 

vykazovaly od roku 2004 relativní stagnaci. Tu autoři očekávají také v budoucnosti. 
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Naproti tomu velkou relativní ztrátu utrpí trh s online reklamou. Zatímco v letech 

2004 až 2008 rostl v průměru o 40,4 % ročně, což lze připisovat mimo jiné nízkému 

základu, ze kterého rostl, v letech 2009 až 2013 tento růst zpomalí na 6,6 % ročně 

(Fenez a Van der Donk 2009, s. 11). 

 

Obrázek 5-2, Zdroj (Ferenz, Van der Donk 2009 s. 12) 

Fenez a Van Der Donková (2009, s. 12) předložili také analýzu velikosti 

jednotlivých geografických trhů. Ta je znázorněna v obrázku č. 5-2, ze kterého je 

patrné, že na všech trzích dochází ke zpomalení růstu respektive k akceleraci poklesu 

trhu. Severoamerický trh v letech 2004 až 2008 klesal v průměru o 5 % ročně, 

v nadcházejícím období očekávají autoři pokles o 5,8 % ročně. Evropský trh má 

pokračovat ve své stagnaci a mírný růst má být nahrazen přibližně stejně rychlým 

poklesem (1,6 % ročně). K velkému zpomalení naopak došlo u latinskoamerických 

trhů, kde z 10,2% růstu ročně v minulém období zbyla predikce ve výši 1,9 % ročně 

(Fenez a Van der Donk 2009, s. 12). 
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Podle autorů se vydavatelé novin pokoušeli čelit krizi různým způsobem. 

Vydavatelé novin ve Francii, Nizozemí a Spojených státech Amerických přistoupili ke 

zvýšení cen, aby tak vyvážili pokles příjmů způsobených nižším prodaným nákladem 

(Fenez a Van Der Donk 2009 s. 12). V případě několika amerických deníků, jako jsou 

např. New York Times a San Francisco Chronicle, umožnila nízká cenová elasticita 

poptávky zvýšit celkové příjmy z prodeje (Fenez a Van der Donk 2009, s. 12). Naopak 

několik známých listů včetně Washington Post, Boston Globe a Newsday v roce 2009 

vykázalo čistou ztrátu (Pew 2010). Úzce zaměřené tituly a tituly rozdávané zdarma se 

udržely v profitabilitě v Evropě a severní Americe, avšak lze očekávat, že pokles 

reklamních příjmů v dalších dvou letech povede ke snížení nákladu titulů zdarma 

(Fenez a Van Der Donk 2009 s. 12). 

Vydavatelé, kteří se v polovině dekády zadlužili, aby financovali svou expanzi, 

se dostali do vážných problémů s dluhovou službou. Vydavatelství McClatchy, které 

v roce 2006 koupilo vydavatelství Knight Rider, za ni utrácí téměř všechen svůj 

provozní zisk (Pew 2010). Vydavatelé jako the New York Times Company byli 

donuceni refinancovat svůj dluh s mnohem větším úrokem (Pew 2010). 

Vydavatelé, kteří se v polovině dekády zadlužili, aby financovali svou expanzi, 

se dostali do vážných problémů s dluhovou službou. Vydavatelství McClatchy, které 

v roce 2006 koupilo vydavatelství Knight Rider, za ni utrácí téměř všechen svůj 

provozní zisk (Pew 2010). Vydavatelé jako the New York Times Company byli 

donuceni refinancovat svůj dluh s mnohem větším úrokem (Pew 2010) 

Další tituly jako Philadelphia Inquirer, Minneapolis Star-Tribune prošly 

restrukturalizací, zatímco Tribune Co., vlastník Los Angeles Times a Chicago Tribune 

požádaly v prosinci roku 2008 o ochranu před věřiteli (Fenez a Van der Donk 2009,  

s. 12), (Pew 2010). Tyto případy přitom nejsou ojedinělé a lze očekávat problémy 

dalších titulů. Autoři zprávy argumentují, že „novinový trh v USA i Británii je nahlížen 

s velkými obavami.... ...uvádí se, že polovina z 20 tisíc pracovních míst v žurnalistice 

v Británii zanikne v příštích pěti letech“ (Fenez a Van der Donk 2009, s. 12).  
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Poradenská společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) vydala v roce 2010 

aktualizovanou zprávu týkající se problémů stojících před zábavním a mediálním 

průmyslem. Její součástí jsou také upravené predikce vývoje globálního trhu 

s novinami, rozdělené podle jednotlivých regionů. Tyto údaje demonstruje obrázek 

č. 5-3. V roce 2011 očekává PwC stagnaci globálního trhu s novinami, který by se měl 

udržet na velikosti 149 miliard dolarů, v letech 2012-2014 by měl následovat mírný 

růst. 

 

Obrázek 5-3, Zdroj (PricewaterhouseCoopers, 2010) 

Ze strukturálního hlediska jsou zvláště významné údaje o předpokládaném 

průměrném ročním růstu trhu (CAGR) na roky 2010 až 2014. Jak je patrné z obrázku 

č. 5-3 očekává PwC poměrně dlouhou stagnaci všech významných trhů (Kanada, 

Evropa, USA). Poradenská společnost Ernst & Young očekává další přesun zdrojů 

směrem k online médiím (2010, s. 14) a tedy riziko odlivu těchto prostředků směrem 

k substitutům. Zároveň dochází ke zvýšení konkurenčního tlaku mezi existujícími 

hráči na trhu, jak to předpokládá strukturální model odvětví (Porter 2004, s. 17). 
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Tento zvýšený konkurenční tlak může omezit strategické možnosti vydavatelů a 

může vést k dalším problémům odvětví. Tohoto faktu si všímá také zpráva Ernst  

& Young, která uvádí, že “z historického pohledu patřily noviny k odvětvím, které 

dosahovaly vysokých marží, protože v mnoha oblastech vycházel pouze jeden deník. 

S nízkou úrovní konkurence měli vydavatelé novin velkou sílu z hlediska tvorby cen,  

a proto si mohli dovolit zvyšovat ceny o 3 až 4 % ročně. S tím jak roste nabídka 

zpravodajských zdrojů a klesá prodaný náklad novin, dochází k výraznému snížení 

možnosti vydavatelů nastavovat ceny“ (2010, s. 14). 

 

Obrázek 5-4, Zdroj (PricewaterhouseCoopers, 2010) 

Podle výzkumů investiční banky JP Morgan zároveň dochází k poklesu 

inzertních příjmů jak pro většinu velkých deníků, tak pro malé regionální vydavatele 

(Quadrani, DiCenso, Buckles 2010 citováno v Ernst & Young 2010, s. 14). To má za 

důsledek, že průměrné roční příjmy očištěné od úrokových vlivů, zdanění  

a amortizace (EBITDA) klesají ve vydavatelském průmyslu v letech 2006 až 2010  

v průměru o 1 % (Ernst & Young 2010, s. 14).  

K podobným závěrům dochází také PwC, která předpovídá pokles příjmů 

vydavatelů novin v USA v letech 2011, 2012 a mírný vzestup v následujících letech. 

Jak je vidno z obrázku č. 5-4. PwC navíc předpovídá pokles jak příjmů z prodeje (-0,7 

% ročně), tak příjmů z prodeje reklamního prostoru (-0,4 % ročně). Příjmy z online 
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reklamy pak podle PwC porostou o 1,8 % ročně, což však musí vyrovnat propad 

prodaného nákladu ve výši 3 %t ročně. Z uvedeného je tak zřejmé, že vydavatelé 

novin jsou pod silným strukturálním i cyklickým tlakem. 

5.3 Vliv krize na ekonomiku vydavatelů 

Pro ilustraci vlivu krize na ekonomiku vydavatelů je vhodné podívat se také na 

konkrétní společnosti. Za tímto účelem jsem si vybral čtyři vydavatele tištěných 

médií v USA, společnosti Gannett (největší vydavatel novin v USA podle prodaného 

nákladu, vlastník USA Today), New York Times, McClatchy (vydává 30 novinových 

titulů, druhý největší vydavatel, v roce 2006 koupil Knight Rider) a EW Scripps 

(vydává 14 různých titulů). V souhrnu tyto společnosti podávají věrný obrázek o 

stavu vydavatelů novin v USA. 

 

Obrázek 5-5, Zdroj (JP Morgan 2010b, 2010c, 2010d) 

Jak ukazuje obrázek č. 5-5 projevila se krize propadem příjmů u všech 

jmenovaných společností. Přestože krize začala již v roce 2008, do reálné ekonomiky 

se rozšířila až se zpožděním a její vliv tak můžeme pozorovat zejména v roce 2009. 

Za pozornost také stojí, že rok 2010 je u všech čtyř vydavatelů horší než rok 

předchozí. Znamená to tedy, že se jim pravděpodobně nepodařilo vyvážit pokles 

příjmů z prodeje reklamy a z prodeje výtisků prodejem online reklamy a novými 
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obchodními příležitostmi. Zároveň z toho vyplývá, že tyto společnosti musejí projít 

určitou vnitřní restrukturalizací nebo snižováním nákladů, aby si udržely ziskovost. 

O ziskovosti pak lépe vypovídá obrázek č. 5-6, který zkoumá EBITDA marže 

týchž vydavatelů. Tento ukazatel, který jinými slovy odpovídá procentuálnímu 

vyjádření provozního zisku13, vypovídá o tom, jak efektivní je daná společnost při 

provozování svého podnikání (Berman a Knight 2006, s. 66-68). Vyšší hodnota 

ukazuje, že provozní výdaje spotřebovávají menší část výnosů a firma je tedy 

ziskovější. 

 

Obrázek 5-6 (JP Morgan 2010b, 2010c, 2010d) 

Z obrázku č. 5-6 je pak patrné, že se provozní zisk jednotlivých vydavatelů 

značným způsobem liší. Odhad u společnosti Gannett pro rok 2010 hovoří o EBITDA 

marži ve výši 28,1 %, což je 2,4 krát lepší výsledek než v případě společnosti EW 

Scripps. Za pozornost stojí také fakt, že všechny zkoumané společnosti 

pravděpodobně v roce 2010 dosáhly lepších provozních výsledků než v roce 2009. 

Jak jsme viděli na obrázku č. 5-5 jejich příjmy ve stejném období klesaly. Znamená to 

                                                      
 

 

13 S tím rozdílem, že na rozdíl od provozního zisku EBIDTA abstrahuje od zdanění, amortizace a depreciace. 
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tedy, že tyto společnosti byly schopny najít úspory a snížit provozní výdaje. Protože 

vydávání novin je obchod založený na lidech, jde v tomto případě zejména o přímé  

a nepřímé mzdové náklady. Je ovšem otázkou, nakolik je tento trend dlouhodobě 

udržitelný a neprojeví-li se v kvalitě nabízených titulů a dalším poklesu spojeném 

s odlivem čtenářů (Doyle 2002, s. 124-125). Úspěšná dlouhodobá strategie tedy musí 

být založena na kombinaci obou přístupů- na snižování provozních nákladů  

a zároveň na zvyšování příjmů. To lze učinit buď zvyšováním ceny prodaných novin, 

což některé společnosti úspěšně zkusily (Fenez a Van Der Donk 2009 s. 12), nebo 

produktovou diverzifikací a možným rozšířením trhu k online technologiím. Úvahy 

nad novým obchodním modelem vydavatelů novin jsou předmětem 6. kapitoly. 

5.4 Vztah dlouhodobých trendů a ekonomické krize 

Finanční a ekonomická krize ovlivnily také dlouhodobé trendy v odvětví 

tištěných médií. Vydavatelé novin a časopisů jsou již několik let pod tlakem 

stagnujících či klesajících nákladů a zároveň odlivu čtenářů a zadavatelů reklamy 

směrem k jiným médiím. Fenez a Van der Donk (2009, s. 33) argumentují, že tištěná 

média mají stále silnou a relativně loajální skupinu zákazníků. Tato skupina kupuje 

noviny a časopisy, protože je považuje za důvěryhodnější zdroj informací než jiné 

informační zdroje. Přesto je patrné, že se ekonomická krize na tištěných médiích 

dále projevila. 

Jak je patrné z obrázku č. 5-1 tištěná média jsou cyklicky citlivé odvětví.  

To znamená, že pokud stagnuje nebo klesá ekonomika, mají problémy také 

vydavatelé. Jde o logický závěr, neboť jak ukazuje obrázek č. 5-4, inzertní příjmy tvoří 

přibližně dvě třetiny příjmů vydavatelů novin a jednu třetinu příjmů vydavatelů 

časopisů (MPA 2007, s. 7). Z hlediska zadavatele reklamy je pak marketingový 

rozpočet jedním z prvních míst, kde se provádějí škrty, pakliže se firma nachází 

v problémech. Fenez a Van der Donk (2009, s. 33) identifikovali ve své zprávě čtyři 

základní trendy, které podle nich ekonomická krize dále obnažila. Mezi ně patří: 

hledání nových zdrojů příjmů, zaměření na niková (z anglického niche) publika, 

zvyšování provozní efektivity a zpomalení konsolidace vlastnictví v odvětví. 
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Prvním dvěma oblastem se budu věnovat v kapitole č. 6, která se týká nových 

obchodních modelů. Z hlediska zvyšování provozní efektivity mají vydavatelé novin 

relativně svázané ruce. Jejich hlavními náklady, ale také hlavními zdroji, jsou lidé 

(Gasson 1996, s. 74). Každá výrazná úspora na tomto místě se zároveň projeví ve 

schopnosti daného vydavatele prodávat své produkty (Doyle 2002, s. 124-125). 

Pakliže se médium omezí na přebírání agenturního zpravodajství, neexistuje 

z pohledu zákazníka důvod proč platit za něco, co dostane jinde zdarma. Vydavatelé 

si tak musejí vybrat mezi jednou ze dvou strategií nabízených Porterem (2004, s. 35). 

Těmi jsou: nákladové vůdcovství nebo diferenciace. Také tyto otázky budou 

předmětem 6. kapitoly. 

 

5-7, Zdroj (Ferenz, Van der Donk 2009 s. 41) 

Z hlediska zpomalení procesů konsolidace vlastnictví v mediálním sektoru nejde 

o překvapivý jev (Fenez a Van der Donk 2009, s. 33). Obrázek č. 5-7 ukazuje vývoj 

množství fůzí a akvizic v mediálním sektoru a zároveň jejich celkovou hodnotu. Jak je 

z něj patrné, fůze a akvizice jsou typické pro období ekonomického růstu (90. léta, a 

roky 2002 až 2007) a zejména pro období charakteristická snadným přístupem 

k levné likviditě (FED po dot com bublině výrazně snížil úrokové sazby viz Sorkin 

2010, s. 4). Jestliže byla nákupní horečka posledních dvaceti let stimulována tímto 

faktorem, došlo s pádem Lehman Brothers na podzim roku 2008 k naprostému 

zvratu trendu. Finanční trhy na několik měsíců zcela zamrzly (Krugman 2009, s. 153-
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180) a nejen mediální společnosti měly najednou problém dostat se i k běžné 

likviditě nutné k financování provozu a drobných investic. Zároveň je však nutno 

podotknout, že zpomalení trendu fůzí a akvizic je pravděpodobně pouze dočasné. 

Vzhledem k tomu, že je profitabilita mediálních organizací pod dlouhodobým tlakem, 

lze spíš očekávat snahy o akvizice ze strany nových hráčů na trhu jako jsou Facebook, 

Apple a další. Ti mohou mít dostatečné množství likvidity (Sorkin a Rusli 2011), 

přístup k novým technologiím a distribučním kanálům (Etherington 2010) a tedy 

největší potenciál pro synergie. 
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6 Diskuse nad budoucností 

obchodního modelu tištěných médií 

V předchozím textu jsem popsal strukturální charakteristiky trhu s tištěnými 

médii, identifikoval dlouhodobé trendy v oblasti prodaného nákladu, zájmu čtenářů, 

reklamních rozpočtů a koncentrace vlastnictví. Tyto trendy nejsou pro tištěná média 

pozitivní, a jak ukázala 5. kapitola, ekonomická krize je dále prohloubila. Proto se 

stále častěji diskutuje o konci obchodního modelu tištěných médií a potřebě jeho 

nahrazení novými modely. V nadcházející kapitole se proto zamyslím nad 

alternativou v podobě vydávání tištěných novin nadačními společnostmi a také nad 

budoucností tištěných médií v online prostředí. 

6.1 Vydavatelství deníků jako nadace 

Jedním z návrhů, jak zachránit kvalitní žurnalistiku na novinovém papíře, je 

nápad přeměnit vydavatelství deníků jako jsou New York Times či Washington Post 

na nadace po vzoru amerických univerzit. Počátkem roku 2009 tyto myšlenky 

artikulovali správci nadačního fondu univerzity Yale David Swensen a Michael 

Schmidt v úvodníku listu The New York Times (Swensen a Schmidt 2009). Výchozí 

premisou jejich textu je, že kvalitní žurnalistika má své místo v demokratické 

společnosti, a proto by její záchraně měla být věnována patřičná pozornost. Všímají 

si, že průměrné marže vydavatelství Washington Post byly v posledních 5 letech o 25 

% nižší než v předchozích 15 letech a v případě New York Times byl tento pokles 

dokonce 50% (Swensen a Schmidt 2009). To má přirozeně za následek změny ve 

fungování redakcí. Autoři upozorňují, že množství zahraničních zpravodajů 

amerických médií klesl v letech 2002 až 2006 o 25 % a další redukce budou 

pravděpodobně následovat (Swensen a Schmidt 2009). V tomto očekávání se přitom 
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shodují s Fenezem a Van der Donkovou (2009, s. 12), kteří také očekávají velké ztráty 

pracovních míst v oboru. 

Swensen a Schmidt dále zpochybňují snahu zvýšit inzertní příjmy z online 

reklamy. New York Times jsou se svými 20 mil. unikátních návštěvníků měsíčně velmi 

úspěšné z hlediska množství čtenářů, inzertní příjmy z tohoto kanálu však pokrývají 

pouze 20 procent provozních nákladů listu a je tedy nejisté, jak by online reklama 

mohla financovat provoz celé redakce (Swensen a Schmidt 2009). 

Jediná možnost jak zachránit kvalitní novinové tituly v současné podobě je pak 

podle autorů vytvoření nadací, které by poskytovaly sociální službu a byly závislé na 

finančních příspěvcích donorů, podobně jako je tomu v případě amerických 

univerzit. Vypočítávají, že zpravodajská část provozu The New York Times stojí ročně 

přibližně 200 mil. amerických dolarů. Při předpokládaném průměrném zhodnocení 

portfolia nadace o 5 % ročně by pak výše základního jmění nadace odpovídala 

přibližně 5 miliardám dolarů (Swensen a Schmidt 2009). V případě Washington Post, 

jejichž provoz stojí přibližně 120 mil. dolarů, by výše jmění byla proporcionálně nižší. 

Podobně jako americké univerzity vybírají školné, by noviny ve formě nadací  

i nadále získávaly prostředky prostřednictvím předplatného, prodeje výtisků  

a prodeje online a klasické reklamy. Zásadní změnou by pak podle Swensena  

a Schmidta byla ochrana těchto médií před tržními tlaky a překonání “digitální 

bouře, kterou média samy o sobě nepřežijí” (2009). 

6.2 Nákladové vůdcovství, diferenciace nebo zaměření 

Argumentace Swensena a Schmidta je podle mého názoru mylná v několika 

rovinách. Předně je překvapivé, že správci portfolia v hodnotě 16 miliard dolarů 

volají po ochraně médií před trhem. Také představa, že tím nejlepším nástrojem 

ochrany jsou nadační investiční fondy, je v kontextu finanční krize diskutabilní, 

zejména zvážíme-li, že sama univerzita Yale přišla díky volatilitě trhů v roce 2009  

o 24,6 % svého bohatství odpovídající částce v řádu 6 miliard dolarů (Yale 2009, s. 2), 
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tedy částce, která by měla stačit k financování listu The New York Times (Swensen  

a Schmidt 2009). 

Také představa o uchování kvalitní žurnalistiky vyjmutím médií z konkurenčního 

prostředí je přinejmenším sporná. Jak argumentuje Shafer (2009), nadace mají 

tendenci během času nabývat ideologický náboj svých zaměstnanců a často později 

prosazují cíle, které jsou v přímém rozporu se záměry těch, kdo je vytvořili a svěřili 

jim své peníze. Přestože existují alternativně vlastněné tituly, jako jsou Guardian či 

Christian Science Monitor, neexistují žádné záruky, že by nadační vlastnictví 

zajišťovalo či alespoň udržovalo vyšší standard žurnalistiky. McQuail (2002, s. 131) 

při diskusi o komercionalizaci médií argumentuje, že „zmíněný pohled [pozn. tj. že 

komerční média produkují inferiorní obsahy] obecně ignoruje skutečnost, že zcela 

shodné tržní uspořádání může stejně dobře podporovat odesílání a příjímání 

neobyčejně rozdílných a vysoce kulturních produktů“. 

Odhlédneme-li od těchto problémů, vyjeví se také chyba základní premisy 

Swensena a Schmidta, že pro kvalitní žurnalistiku neexistuje místo v tržním 

prostředí. Shafer (2009) si správně všímá toho, že jak New York Times, tak 

Washington Post a ostatní tituly poskytující rozsáhlé domácí, ekonomické  

a zahraniční zpravodajství, získaly na síle právě díky svému tržnímu úspěchu a nikoliv 

trhu navzdory. Právě proto, že existovala a pravděpodobně stále existuje (viz Fenez  

a Van der Donk 2009, s. 33) poptávka po kvalitní žurnalistice, si tato média mohla 

v minulosti dovolit vybudovat velké mezinárodní redakce. 

V čem lze se Swensenem a Schmidtem souhlasit je to, že současný obchodní 

model zmíněných médií je zastaralý a je třeba uvažovat o jeho změně. Jak jsem 

vysvětlil ve 3. kapitole, základní determinantou ziskovosti odvětví je podle Portera 

(2004, s. 4-33) pět základních tržních sil: bariéry vstupu do odvětví, vyjednávací síla 

dodavatelů a zákazníků a substituty. Změna jedné z těchto veličin může změnit 

potenciál celého odvětví. V kapitolách č. 4 a 5 jsem demonstroval, že došlo 

k několika zásadním změnám. S přechodem na web a rozvojem zpravodajských 

agentur se částečně snížily náklady na vstup do odvětví. Díky tomu vzrostla nabídka 
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a zostřila se konkurence. Souběžně došlo ke koncentraci vyjednávací síly inzerentů, 

kteří si tak dokážou vynutit mnohem drakoničtější podmínky, což dále snižuje 

ziskovost tištěných médií. V neposlední řadě pak k tradičním novinám vznikla řada 

substitutů, jako jsou blogy, online média, regionální média, televize, mobilní 

zpravodajství a další. 

Řešením však podle mého názoru není vyjmutí vydavatelů z konkurenčního 

prostředí, ale adaptace na novou realitu. Tu Swensen a Schmidt odbývají s tím, že 

kvalitní žurnalistika v digitálním prostředí nemůže přežít. Harford (2007, s. 5-30) 

naopak vysvětluje, že bohatství pramení z unikátní nabídky a nikoliv ze závislosti na 

nějaké technologii (v našem případě tištěné podobě médií). Příchod železnice sice 

znamenal postupný konec dostavníků, neznamenal však konec přepravy osob. 

Podobně přechod médií na web nemusí nutně značit konec žurnalistiky, přestože se 

tyto temné vize v mediálních studiích periodicky opakují (Postman 1985). 

Porter (2004, s. 34-47) nabízí tři základní konkurenční strategie: nákladové 

vůdcovství, zaměření na malý úsek trhu nebo diferenciaci. Zaměření a diferenciace 

mají společné to, že jsou závislé na vytvoření specifického produktu a posilování 

hodnoty značky (Porter 2004, s. 34). Při zvážení všech možností se podle mého 

názoru titulům jako New York Times či Washington Post nabízí pouze diferenciace. 

V cenovém vůdcovství nemohou nikdy konkurovat portálům a vyhledávačům, 

které ve svých agregovaných čtečkách nabízejí stejnou informaci tisíckrát zdarma. 

Dávat k dispozici obsah na webu k dispozici bezplatně tak zcela postrádá smysl, 

protože kontextová reklama na webu ani videoklip před načtením článku nevydělají 

200 miliónů dolarů potřebných k provozu New York Times (Swensen a Schmidt 

2009). 

Podobně strategie zaměření na jediný tržní segment má svá úskalí. S úspěchem 

ji mohou aplikovat tituly, jako jsou The Economist, Financial Times či Wall Street 

Journal. Všechny tři tituly mají specifickou mezinárodní čtenářskou obec (Global 

Capital Markets Survey, 2009) a je klíčové, že čtenáři často neplatí své výtisky sami, 

ale prostřednictvím svých zaměstnavatelů. Právě proto se oběma finančním 
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deníkům podařilo zavést model placeného webu. Časopisu The Economist se pak 

podařilo vydobýt význačné postavení a z něj plynoucí úspěch, který se opakovaně 

(neúspěšně) snaží napodobit jak Newsweek, tak časopis Time (Pressman 2009).  

Třetí alternativa v podobě diferenciace je pravděpodobně jediná alternativa 

pro všeobecně zaměřené tituly s ambicí poskytovat kvalitní žurnalistiku. Porter 

(2004, s. 37) definuje diferenciaci jako „vytvoření něčeho, co je napříč celým 

odvětvím vnímáno jako unikátní“. Diferenciace pak podle něj ochraňuje firmu před 

konkurenčními silami prostřednictvím vytvoření značky a budování loajality 

zákazníků, z čehož vyplývá nižší cenová elasticita poptávky (tj. při zvýšení ceny  

o jednotku klesne prodané množství o menší jednotku a zvýšení ceny tak vede ke 

zvýšení příjmů). Tato loajalita zákazníků také vytváří bariéru vstupu do odvětví, 

protože potenciální konkurenti musejí tuto loajalitu překonat drahými 

marketingovými kampaněmi, které mají nejistý úspěch (viz The Economist a Time  

a Newsweek v Pressman 2009). Diferenciace dále umožňuje dosahování vyšších 

marží, které zase vytvářejí silnější pozici pro vyjednávání se zákazníky (mediální 

agentury) a dodavateli. Porter (2004, s. 38) však zároveň uvádí, že dosažení efektivní 

diferenciace mnohdy znamená oželení velkého tržního podílu, neboť není možné být 

exkluzivní a mít zároveň dominantní tržní podíl. 

Strategii diferenciace komentují také Fenez a Van der Donková (2009, s. 34), 

když uvádějí příklady titulů La Gazetta dello Sport v Itálii, The Financial Times 

v Británii a Het Fianncieele Dagblad v Nizozemí, kterým se v posledních letech 

podařilo vybudovat velmi silné značky. Vydavatelé těchto titulů se však zatím marně 

snaží využít síly své značky a začít úspěšně pronikat do více distribučních kanálů 

(Fenez a Van der Donk 2009 s. 34). 

Pro strategii diferenciace také hovoří to, že jako důvod nutnosti záchrany 

těchto deníků bývá uváděno, že jde o uznávané a známé instituce (z tržního pohledu 

značky). Také jde o důvěryhodné zdroje s prokazatelným efektem nastolování 

agendy. Proto je podle mého soudu rozumné, pokusit se využít této diferenciační síly 

a pokusit se v souladu s doporučením Feneze a Van der Donkové (2009) z PwC 
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diverzifikovat své distribuční kanály, nabídnout inzerentům balíčky služeb napříč 

médii a pomocí nových technologií přilákat mladé čtenáře. Pokud se New York Times 

či Washington Post a podobná média pyšní svými analýzami a názorovými stránkami, 

nejsou pro ně zpravodajské agregáty silnou konkurencí. 

Miloš Čermák (2010) ve svém článku věnujícímu se zpoplatnění zpravodajských 

webů uvažuje, že “nejčastější argument odpůrců placeného obsahu zní: „Když 

zavedeme placení, budou si naše zprávy číst lidé jinde. A my přijdeme o peníze  

z reklamy.“ Nevím, jestli jste ještě schopni slyšet tu hlavní nelogičnost zmíněného 

argumentu. „Naše“ zprávy? Jak by si někdo mohl číst „naše“ zprávy na jiném 

serveru?”. Pokud ovšem vydavatelé těchto titulů poskytují kvalitní žurnalistiku, která 

je odlišuje od konkurence, znamená to, že by si čtenáři podobné články jinde přečíst 

zdarma nemohli. 

V době největší slávy Napsteru mnozí věřili, že mladá internetová generace 

nebude ochotna platit za hudbu v digitální podobě, což povede k zániku hudebního 

průmyslu. Dnes se díky Apple a iTunes ukazuje, že tyto kategorické soudy byly liché 

(Sherman 2010), (Etherington 2010). 

Podobně nemusí odklon od papírové verze novin nutně vést k jejich degradaci 

či odklonu od tradiční žurnalistiky, jak to předpovídají mediocentrikové v čele  

s Postmanem (1985). V tomto kontextu stojí za zmínku grafická podoba placené 

online verze britských The Times. Jak si všímá Čermák (2010), jejich nový design 

mnohem více než webovou stránku připomíná klasické noviny. Podobně vypadají 

také New York Times na tabletu iPad společnosti Apple. 

Čermák (2010) dále argumentuje, že zatímco běžné webové stránky čtenáři 

pouze prolétnou, s klasickými novinami lidé tráví čas. Je na vydavatelích, aby 

vytvořili takové webové rozhraní a poskytli takové články, aby lidé chtěli trávit čas  

s jejich digitálními verzemi. Odtržení od trhu by byla cesta k zakonzervování systému, 

který se přežil. Kvalitní žurnalistika má podle mého názoru budoucnost i v digitální 

éře. 
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7 Závěr 

Při psaní této diplomové práce bylo mým cílem pochopit a popsat dlouhodobě 

probíhající změny v ekonomice vydavatelů novin a časopisů. Zároveň mne zajímalo, 

jaký vliv měla na vydavatele ekonomická krize, která započala v roce 2008 a stala se 

nejvýraznějším globálním ekonomickým poklesem od Světové hospodářské krize. 

Za tímto účelem jsem provedl ekonomickou analýzu vydavatelů novin  

a časopisů a popsal jejich specifické nákladové a příjmové charakteristiky. Zároveň 

jsem provedl strukturální analýzu odvětví tištěných médií. Tato analýza mi umožnila 

identifikovat klíčové tržní síly, které na vydavatele působí a popsat jejich vliv. 

Kromě ekonomických tlaků čelí vydavatelé novin a časopisů také dlouhodobým 

změnám v preferencích svých zákazníků. Analýza prokázala, že dochází 

k postupnému odlivu čtenářů směrem k jiným médiím. Zároveň probíhá přesun 

inzertních rozpočtů směrem k jiným komunikačním kanálům. 

Tyto trendy způsobují, že jsou vydavatelé pod dlouhodobým ekonomickým 

tlakem, kterému se snaží čelit různým způsobem. Snižují stavy redakcí, zavádějí 

placené weby a snaží se navázat kontakt s mladými čtenáři prostřednictvím 

sociálních sítí a mobilních technologií. Přesto dochází k dlouhodobému poklesu jejich 

marží a tedy ke stále silnějšímu tlaku na změnu v obchodním modelu. 

K těmto tlakům se v roce 2008 přidal vliv globální finanční krize, která se 

proměnila v krizi ekonomickou. Ta dále prohloubila strukturální problémy odvětví 

tištěných médií. Analýza prokázala, že reklamní výdaje jsou závislé na ekonomickém 

vývoji. Pokud ekonomika stagnuje nebo klesá, projeví se to negativně i na 

reklamních výdajích a tedy na ekonomické situaci vydavatelů. Ti se navíc, podobně 

jako jiné firmy, dostali do problémů s financováním dluhů z minulosti. Krize se 
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projevila také v postavení novinářů na trhu práce. V následujících letech se očekává 

výrazný pokles pracovních míst v tomto odvětví. 

Tento vývoj přinutil vydavatele novin zvažovat změnu obchodního modelu. 

Někteří autoři dokonce přišli s návrhem transformovat významná americká 

vydavatelství na nadace podobné těm, které zajišťují provoz amerických univerzit. 

Většina vydavatelů se dále zaměřila na snahu o zvýšení příjmů ze svých online 

aktivit. Přestože existuje několik příkladů dobře fungujících placených webů, žádný 

všeobecný standard se zatím nenašel a otázka fungování tištěných médií v digitálním 

světě zůstává i nadále otevřená. 

Podle mého názoru mají tištěná média ve společnosti nezastupitelnou úlohu. 

Zároveň si nemyslím, že kvalitní žurnalistika vzniká pouze tehdy, pokud je uchráněna 

od tržních vlivů. Naopak v době své největší slávy byly tituly jako New York Times  

a Washington Post prosperujícími firmami. Domnívám se proto, že vydavatelé novin 

mají před sebou ještě dlouhou budoucnost, ať už budou jejich produkty 

distribuovány na papíře nebo jiným způsobem. 
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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je popis dlouhodobých změn v ekonomickém 

postavení vydavatelů tištěných médií a analýza vlivu ekonomické krize roku 2008 na 

toto odvětví. 

Za tímto účelem jsem popsal specifické nákladové a příjmové charakteristiky 

vydavatelů tištěných médií a provedl strukturální analýzu odvětví. Tyto poznatky mi 

pomohly identifikovat klíčové tržní síly, které na vydavatele působí a umožnily 

popsat jejich vliv. 

Analýza dlouhodobých trendů v odvětví tištěných médií prokázala, že dochází 

k postupnému odlivu zájmu čtenářů směrem k jiným médiím. Zároveň dochází 

k přesunu inzertních rozpočtů směrem k jiným komunikačním kanálům. 

Syntéza těchto poznatků ukázala, že ekonomická krize měla na ekonomiku 

vydavatelů negativní vliv a dále prohloubila jejich problémy. Na tyto změny reagují 

vydavatelé prostřednictvím snižování nákladů a hledání nových příjmů zejména 

v oblasti online prodeje reklamy. V závěru práce jsem diskutoval možné alternativní 

obchodní modely pro vydavatele novin a časopisů. 
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Abstract 

The purpose of this dissertation is to describe long term changes in the 

economics of print media publishers and analyze the influence of the economic crisis 

of 2008 on the print media industry. 

For this purpose, I have described specific cost and revenue characteristics of 

print media publishers and performed structural analysis of their industry. This 

allowed me to identify key market drivers and helped to analyze their influence. 

Furthermore, the analysis of long term trends in the print media sector showed 

that the preferences of customers are shifting towards other media types. At the 

same time, the advertising budgets are shifting towards other communication 

channels. 

Subsequently, I have synthesized the findings and proved that the economic 

crisis had a significantly negative influence on print media publishers. As a result, 

publishers are engaging in cost cutting initiatives and are looking for new revenue 

streams especially in the area of online advertising. Ultimately, I have discussed 

possible alternative business models for print media publishers. 


