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Abstrakt
     Předmětem této diplomové práce jsou dva české celostátní deníky - Hospodářské 

noviny  a  Mladá  fronta  Dnes.  Práce  se  zaměřuje  na  grafický  relaunch,  jímž  tato 

periodika  prošla  v  letech  2009  a  2010.  Analyzuje,  jak  grafická  přeměna  ovlivnila 

podobu těchto deníků, obsah i jejich pozici na mediálním trhu. Analýza se podrobně 

věnuje  změnám  v  oblasti  grafiky  layoutu,  například  velikosti  titulků,  úpravě  fotek, 

použití barev či zlomení textů a doprovodným grafickým prvkům. Stejnou měrou práce 

analyzuje  i  změnu  obsahu  novin.  Především  jak  relaunch  ovlivnil  obsah  článků, 

například jazykovou stylistiku autorů a množství a způsob prezentace informací. Dalším 

analyzovaným aspektem je  vliv  relaunche  na prodaný náklad,  čtenost  a  výdělečnost 

novin, na složení publika a spokojenost dosavadních čtenářů. Obsahem práce je také 

porovnání pozic obou vydavatelů (Economia a Mafra) a rozhovory s jejich představiteli, 

v  nichž  vysvětlují,  s  jakým záměrem relaunch  spustili  a  jak  jsou  s  odstupem času 

spokojeni s jeho výsledkem. 

Abstract
     The  main  aim  of  this  thesis  are  two  Czech  nationwide  daily  newspapers 

Hospodářské noviny and Mladá fronta Dnes. This thesis focuses on graphics relaunches 

which these newspapers passed in years 2009 and 2010. It deals with question, how the 

graphics  changes  influenced  appearance  of  these  newspapers,  their  content  and  the 

position on the media market.  This  composition  responsibly took the opportunity to 

show the reader in detail, how these newspapers have changed the look of the headlines, 

elaboration of photos, colors and other graphics components. Along with it the thesis 

analyses the content changes, such as stylistics or the way of submitting information. 

Last but not least it gives the comparison of the earning power of these newspapers, 

position of their publishers Economia and Mafra as well as interviews with publishers 

representatives.  
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Úvod
       Tisk, rádio i televizi už od samého vzniku provázejí časté vlny vylepšení a změn, 

které mají za cíl jediné: udržet dané médium v souladu s dobou tak, aby bylo schopno 

generovat  maximální  zisk.  Komerční  média  jsou  pro  své  majitele  prostředkem 

prosperity a ve většině případů také jediným nástrojem na vydělávání peněz či získání a 

udržení si moci. Vlastníci médií si dobře uvědomují, že nechají-li své médium zastarat, 

ať už po stránce technické nebo obsahové, jejich nástroj bude pracovat čím dál méně 

efektivně, až nakonec zanikne v konkurenčním prostředí. Právě proto se majitelé médií 

o modernizaci  svých médií  – prostředků výdělku a  vlivu – pečlivě  starají,  a  starost 

mediálních  vlastníků  o  zisk  se  tak  bezděky  stala  hnacím  motorem  vývoje  médií  a 

různorodosti  mediálního  trhu.  Příkladů  takových  nutných  modernizací  najdeme  v 

dějinách médií nesčetně, knihtiskem1 počínaje a novým webem České televize2 konče. 

Inovace3 médií se tak stává jedním z hlavních principů produktové strategie mediálních 

vlastníků.  

   

     Jedním typem takové změny podoby média se zabývá i tato práce. Jejím předmětem 

jsou  grafické  relaunche  dvou  významných  českých  tištěných  deníků,  a  to 

Hospodářských novin a Mladé fronty Dnes. Konkrétně se práce zabývá relaunchi, jimiž 

tyto deníky prošly v květnu 2009 (v případě Hospodářských novin) a v březnu 2010 (v 

případě Mladé fronty Dnes). 

     Toto téma jsem si vybrala proto, že byť se jednalo o velmi významnou a komplexní 

změny vizuální, ale jak uvidíme, i obsahové podoby těchto dvou celostátních denních 

periodik,  žádná vědecká  práce  se  tímto  tématem prozatím podrobně nezabývá.  Tato 

práce si jako svůj hlavní cíl klade popsat, porovnat a zhodnotit grafické relaunche obou 

zmíněných  deníků.  Již  na  začátku  je  nutné  stanovit,  co  je  vlastně  míněno  slovem 

relaunch. Tento pojem pochází z anglického slova launch, což znamená spustit, odpálit 

či odstartovat4 a předpony -re, což značí znovu, opětovně. 

______________________________
1)  Objev  knihtisku  udělal  Johannes  Guttenberg  roku  1445.  Citováno  z:  OSVALDOVÁ,  Barbora. 
HALADA, Jan. a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002. I. vydání,  str. 187
2)  Web České televize odstartoval 3. ledna 2011. Citováno z: ČT má nové weby [online]. 3.01.2011 [cit. 
2011-03-08]. Www.ct24.cz. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/media/111447-ct-ma-nove-weby/.> 
3)  Inovace  v  marketingu  znamená  myšlenku,  službu  nebo  technologii,  která  je  vyvinuta  a  nabízena 
zákazníkům, kteří ji vnímají jako novou či originální; jedná se o proces identifikace, tvorby a dodání 
hodnot  nového  produktu  nebo  služby,  která  dříve  na  trhu  nabízena  nebyla.  Citováno  z:  KOTLER, 
Philip.Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. 4. vydání, str. 1019
4) HAIS, Karel. HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník. Praha: Leda, 2003. I. díl, I. vydání, str. 
1289   
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     Tedy pojem grafický relaunch znamená „znovu spuštění“ či obnovu grafické podoby 

novin či jakéhokoli tištěného, audivizuálního nebo internetového média. Philip Kotler 

pojem relaunch definuje jako opětovné uvedení produktu na trh.5 Pro účely této práce 

bude používán pouze pojem relaunch. V žargonu novinových grafiků se ovšem často v 

tomto významu používá také pojem „redesign“ nebo „nový vizuál“. 

     Práce se věnuje hned několika aspektům relaunchů. Za prvé jsou to změny vizuální 

podoby obou deníků. Práce popisuje, jak se v rámci relaunche změnilo písmo, použití 

fotografií,  použití  infografiky,  rozmístění  a  hierarchizace  titulků,  stejně  jako  použití 

infografiky.  Dále  se  práce  zaměřuje  na změny obsahové.  Tedy jak se  nová  podoba 

novinového  layoutu  promítla  do  obsahové  náplně  novin.  Například  jak  změnila 

nakládání s fakty a daty v textech článků, jak se změnilo řazení jednotlivých rubrik, 

které rubriky a textové útvary po grafickém relaunchi z novin zmizely a které naopak 

vznikly. Vydavatelé přistupují k relaunchům svých perdiodik s přihlédnutím ke dvěma 

cílovým skupinám: design nových novin by měl odpovídat požadavkům čtenářů, ovšem 

i zadavatelů reklamy. Velmi podstatnou část práce proto tvoří také ekonomický aspekt 

nové podoby novin. Zabývá se především otázkou, jakým způsobem ovlinil relaunch 

ekonomickou  úspěšnost  obou  deníků.  Tuto  úspěšnost  práce  měří  hned  z  několika 

pohledů. Za prvé z pohledu inzerentů, kteří jsou hlavním zdrojem příjmů vydavatelství. 

Tedy  ukazatelem  se  stává  porovnání  příjmů  z  inzerce  před  relaunchem  a  po  něm. 

Dalším ukazatelem ekonomické rentability je porovnání prodaného nákladu a prodejů 

předplatitelům.  Velmi podstatným aspektem, který je nutné ve srovnání  ekonomické 

úspěšnosti relaunche brát v úvahu, je  ovšem skutečnost, že jak Hospodářské noviny, tak 

Mladá  fronta  Dnes,  uskutečnily  své  relaunche  v  době  ekonomické  recese.  Tedy  v 

období,  kdy  nejen  tištěné  deníky,  ale  veškerá  média  na  celém  světě,  procházela  z 

hlediska  svých  příjmů  velmi  nestálým  obdobím.  Jak  práce  dále  dokládá,  tržby 

generované inzercí i čtenářskou obcí se snížily všem vydavatelům bez ohledu na to, zda 

jejich produkty procházely změnou či nikoliv.  Dalším kritériem, které tato práce pro 

hodnocení výsledků relaunchů zohledňuje, je spokojenost čtenářů. Právě tento aspekt je 

totiž  pro vydavatelské  domy,  respektive pro ekonomickou úspěšnost  jejich periodik, 

jedním z nejdůležitejších. Přímo totiž ovlivňuje  prodej, respektive zisky z prodeje. V 

hodnocení  relaunche z  hlediska  spokojenosti  čtenářů vychází  tato  práce z  podkladů, 

které poskytli sami vydavatelé. 

______________________________
5) KOTLER, Philip.Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. 4. vydání, str. 808
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     Vydavatelství Economia i Mafra si krátce poté, co vyšla první čísla jejich deníků v 

nové  podobě,  nechala  od  profesionálních  agentur  pro  výzkum  veřejného  mínění 

zpracovat  rozsáhlá  šetření,  jež  názory  čtenářů  na  relaunch  deníků  zachycují  a 

sumarizují.  Výzkumy  odpovídají  například  na  otázky,  jak  se  v  očích  čtenářů  po 

relaunchi  změnila  „image“  deníků.  Jinými  slovy  zda  obsahové  a  grafické  změny 

nějakým  způsobem  změnily  jeho  segmentové  zacílení.  Další  z  otázek  se  například 

věnuje porovnání ceny a užitku konzumenta daného média, stejně jako pocitům čtenářů 

po  prvním  přečtení  „nových  novin“.  Celkově  jsou  výzkumy  veřejného  mínění   v 

kontextu  této  práce  velmi  důležitým zdrojem informací,  protože  je  možné  na  jejich 

základě relevantně zodpovědět otázku, zda byl relaunch z pohledu publika úspěšný, či 

nikoliv. Veškeré změny, jimiž analyzovaná periodika prošla, práce ilustruje na příkladu 

konkrétních  vydání.  Za  účelem  srovnání  těchto  vydání  jsou  použita  vždy  vydání 

vycházející v průběhu jednoho týdne (v případě Mladé fronty Dnes včetně sobotníku), a 

to v obdobích před relaunchem a po relaunchi. Tedy u Hospodářských novin představují 

zkoumaný materiál vydání vycházející v týdnu od  11. května 2009 do 15. května 2009 

(týden před relaunchem) oproti vydáním vycházejícím v týdnu od 18. května 2009 do 

22.  května  2009 (první  týden po relaunchi).  V případě Mladé fronty Dnes  se práce 

zaměřuje na srovnání vydání vycházejících v týdnu od 15. března 2010 do 20. března 

2010 (týden před relaunchem) oproti  týdnu od 22.  března 2010 do 27.  března 2010 

(první týden po relaunchi). Metodou práce je srovnávací analýza.  

      Na tomto místě bych ráda upozornila na jednu z publikací, z nichž práce čerpá, a jež 

je  vzhledem k tématu velmi cenným zdrojem informací. Jde o dvojjazyčnou španělsko-

českou odbornou publikaci s názvem Diseño De La Noticia - Designing News6, kterou 

vydalo španělské grafické studio Cases i Associats, které zpracovalo novou grafickou 

podobu  Hospodářských  novin.  Tato  kniha  podrobně  mapuje  některé  relaunche 

významných světových perdiodik a podrobně je analyzuje. Součástí publikace jsou také 

osobní dojmy a názory renomovaných grafiků, kteří se na relaunchích podíleli. 

Upozorňuji rovněž na drobné ochylky od tezí práce. Při zpracování textu jsem dospěla k 

zjištění, že zamýšlená literatura neobsahovala vhodné podklady a použila jsem literaturu 

jinou,  vzhledem  k  tématu  přínosnější.  Dále  součástí  příloh  není  rozhovor  s  K.H. 

Arnoldem z vydavatelství Mafra, jak je uvedeno v tezích. Rozhovor poskytl šéfredaktor 

Mf Dnes Robert Čásenský, protože se ukázal být vzhledem k tématu poučenějším.    

______________________________
6)  KOLEKTIV AUTORŮ STUDIA CASES I ASSOCIATS.  Diseño De La Noticia - Designing News. 
Barcelona: Sol90, 2008. I. vydání, 433 stran
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1. Deníkový trh v ČR 
     Role tištěných i audiovizuálních médií se v České republice po politickém převratu 

v  roce  1989  výrazně  proměnila.  „Po  roce  1989  se  média  stala  součástí  politické,  

společenské  a  ekonomické  transformace  české  společnosti.  Zbavila  se  služebné  

závislosti na státu (fáze deetatizace), rychle se stala součástí nově se konstituující tržní  

ekonomiky  (privatizace  většiny  mediálního  sektoru  a  vznik  duálního  systému)  a  

přizpůsobila se dobovému trendu ekonomizace mediální produkce (komercializace).“7  

1. 1 Porevoluční období  
    Na  začátku  devadesátých  let  vycházela  v  České  republice  víc  než  desítka 

celostátních tištěných deníků. Některé navazovaly na svou tradici z dob socialistického 

Československa a před ní, jiné vznikly zcela nově. Byly to Lidové noviny, Svobodné 

slovo  (od  roku  1997  přejmenováno  na  Slovo  s  dodatkem podle  příslušného  dne  v 

týdnu)8,  Právo, Haló noviny,  Mladá fronta Dnes, deník Práce,  Československý sport 

(později Sport)9,  Hospodářské noviny, Zemědělské noviny (později České a moravské 

Zemědělské noviny, ZN české a moravskoslezské zemědělské noviny a ZN Noviny)10 a 

Deník Špígl. Politická strana Občanské fórum vydávala od roku 1990 Občanský deník, 

později  byl  změněn  na  Český deník.11 Od  ledna  1990  vycházel  také  deník  Polední 

expres, první bulvární deník v polistopadovém Československu. Od roku 1991 začal 

vycházet pod názvem Český expres a pak Expres.12 Od dubna 1992 začala společnost 

Ringier ČSFR vydávat první český barevný bulvární deník Blesk. Vznikl na základě 

inspirace podobným titulem vycházejícím ve Švýcarsku Blick a také podle známého 

německého deníku Bild.13 Deník Expres v roce 1996 zanikl, protože společnost Ringier 

jej koupila od vydavatelství Mittelrhein-Verlag GmbH a sloučila jej s deníkem Blesk. 

„Z deníku (Expres) se stal další celostátní bulvární barevný deník, který se stal vážným  

konkurentem ohrožujícím výhradní postavení podobného deníku Blesk...)14       

______________________________
7) JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. I. vydání,  str. 73
8) BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Praha: 
Karolinum, 2007. I. Vydání, str. 114  
9) Tamtéž, str. 100
10)  Tamtéž
11) Tamtéž, str. 106
12)  Tamtéž, str. 107
13) Tamtéž, str. 109
14) Tamtéž, str. 113
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     „Některé tituly  po Sametové revoluci  zanikly,  jako třeba Venkovské listy  a jiné  

politické a regionální noviny. Některé tituly změnily název. Například Mladá Fronta se  

přeměnila na Mladou frontu Dnes, Rudé právo na Právo a přeorientovaly se obsahově.  

Vznikly také tituly nové, jako deník Špígl, Haló noviny nebo Právo lidu. Obnovovaly se 

tituly, které v předešlých letech měly zákaz vydávání nebo zanikly.“15 

     Do polistopadové deníkové scény patří ještě jeden titul,  který byl podobně jako 

například Český deník úzce spjatý s nekomunistickou politickou stranou. Šlo o deník 

Telegraf, který vycházel od roku 1991 a od roku 1992 pak jako Metropolitní telegraf po 

sloučení  s  deníkem Metropolitan.  Metropolitní  telegraf  se  ve  stejném roce  sloučil  s 

deníkem Prostor,  který se stejného roku sloučil  s  deníkem Noviny.  Jak Noviny,  tak 

Prostor, se na trhu udržely jen necelý rok.16 Ovšem Metropolitní telegraf, který během 

své  složité  historie  měnil  několikrát  název  na  Telegraf  a  pak  Denní  telegraf,  se 

vyprofiloval jako subjekt otevřeně podporující Občanskou demokratickou stranu (ODS) 

Václava  Klause,  která  byla  v  období  kolem  roku  1994  také  spoluvlastníkem  listu. 

Pravicový Denní telegraf zaznamenal v letech 1996  a 1997 silný odliv čtenářů a v roce 

1997 vyšlo jeho poslední číslo.17   

     Na začátku nového tisíciletí  se objevilo několik dalších bulvárních titulů. Vedle 

Blesku začal v roce 2001 vycházet deník Super vydavatele společnosti E-Media. Kvůli 

malému příjmu z inzerce ale po roce a čtvrt přestal vycházet.  „Od počátku čelil titul  

nařčením, že se jedná o deník, který má na trhu vydržet jen do parlamentních voleb a  

napomoci  vítězství  ODS  ve  volbách.  Kritici  tohoto  titulu  poukazovali  na  jeho  

spřízněnost s televizemi Nova a Prima, které pravidelně obsazovaly velkou část inzertní 

plochy.“18 Aby byl  výčet nových deníků vzniklých po roce 2001 kompletní,  je třeba 

zmínit ještě čtyři bulvární tituly, které se pokoušely dobýt si své místo na trhu vedle 

nejprodávanějšího deníku Blesk. Například společnost Vydavatelství Implus ČR  začala 

v květnu 2003 vydávat „politický bulvár“ Impuls.  Po pěti  měsících existence ovšem 

deník zanikl a vydavatelství skončilo v konkurzu o měsíc později.19      

______________________________
15) MLÁDKOVÁ, Iveta. Celostátní deníky v České republice. Praha, 2007. Bakalářská práce. 51 s. 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce: 
Marcela Buřilová, str. 18
16) BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 108  
17) Tamtéž, str. 118
18)  Tamtéž, str. 122
19)  Tamtéž, str. 123
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      Dalším neúspěšným bulvárním projektem na  poli  celostátních  deníků  se  stal 

Superspy,  který  vydavatelství  Stratosféra  s.r.o.  vydávalo  původně  jako  týdeník,  od 

března  2005  se  stal  deníkem.  Poslední  číslo  ovšem  vyšlo  v  prosinci  2006.20 

Vydavatelství Vltava-Labe- Press začalo začalo v roce 2005 rovněž vydávat bulvární 

deník nazvaný Šíp. „Šíp vychází od 4. října 2005 jako nástupce Večerníku Praha, který  

patřil  VLTAVA-  LABE-PRESS,  a.s.  od roku  1998.  Šíp vychází  jako  celorepublikový  

bulvární deník v pravidelném rozsahu 16 stran s 16 stránkovou přílohou Šíp extra.“ 21 

Dne 2.  dubna 2009 se  deník  Šíp  změnil  na  týdeník  Šíp  Plus.  Šíp  plus  si  zachoval 

bulvární zaměření.22 Bulvárním projektem se stal rovněž deník Aha!. Společnost Ebika 

s.r.o.  vlastněná  Sebastianem Georgem Pawlowskim jej  začala  vydávat  jako bulvární 

týdeník,  po  nástupu  Šípu  ale  změnila  periodicitu.  Tento  titul  dosáhl  již  po  sedmi 

měsících  existence  prodaného  nákladu  přes  sto  tisíc  výtisků.  To  však  za  cenu 

mimořádných investic  do televizní  a  „outdoor“  reklamní  kampaně,  tedy do reklamy 

umístěné ve venkovních prostorách, která měla podpořit prodeje deníku.23 

     

     Na začátku druhého tisíciletí se na českém novinovém trhu objevil nový fenomén: 

tištěné  bezplatné  deníky distribuované  kolportáží.  Jak zmiňuje  specializovaný server 

Kolportáž.cz,24 prvním městem, kde tento typ deníků začali  kolportéři  rozdávat, byla 

Praha.  Postupně  se  kolportované  noviny rozšířily  do ostatních  větších měst.  Deníky 

obsahovaly důležité zprávy z domova a ze světa. Prvním bezplatným deníkem v Česku 

se v roce 1997 stalo Metro švédské společnosti Modern Times Group.25 Nyní Metro 

vychází v dalších 50 městech ČR.26 Formou bezplatné kolportáže byly distribuovány 

také lokální deníky 24 hodin, Kurýr Praha nebo Metropolitní expres.

 ______________________________
20)  BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 124  
21)  MLÁDKOVÁ,  Iveta.  Celostátní  deníky  v  České  republice.  Praha,  2007. Bakalářská  práce.  51  s. 
Univerzita  Karlova,  Filozofická  fakulta,  Ústav  informačních  studií  a  knihovnictví.  Vedoucí  práce: 
Marcela Buřilová, str. 31
22)  Citováno  z:  Unie  vydavatelů.  Ročenka  Unie  vydavatelů  2010. [cit.  online  2011-06-04,  10:47]. 
www.rocenkaunievydavatelu.cz, dostupné  z:  <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?
akce=udalosti> 
23)  BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 125  
24) Citováno z: Kolportáž.cz, Kolportáž bezplatných deníků po roce 1900 [cit. 2011-06-04, 11:37]. 
Www.kolportaz.cz. Dostupné z www: <http://www.kolportaz.cz/kolportovani-bezplatnych-deniku.html>
25) Tamtéž
26)  Citováno z: Web deníku Metro,  O nás. [cit.  2011-06-04, 11:37]. www.metro.cz. Dostupné z www: 
<http://www.metro.cz/denikmetro/onas>
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     Bezplatné deníky distribuované formou kolportáže považovali vydavatelé za zcela 

výjimečnou příležitost,  jak získat  vyšší  příjmy z reklamy.  Představovaly tehdy nový 

koncept  ekonomického fungování  novin a vydavatelé  do nich vkládali  velké naděje. 

Například v roce 2006 tehdejší obchodní ředitel divize 24 hodin vydavatelství Ringier 

Martin  Vedej  prohlásil,  že  uvedení  bezplatného  deníku  24  hodin  je  podle  firmy 

příležitost nabídnout širší inzertní možnosti.  "Získat další příjmy plynoucí z inzerce a 

zároveň obohatit nabídku cílových skupin, které jsme schopni prostřednictvím našich 

titulů zasáhnout," uvedl Vedej jako hlavní cíl nového deníku. Dodal, že navíc deníkový 

trh v Česku je podle něj už natolik zaplněn,  že bezplatná forma vychází jako jediná 

logická a cesta.27 

     Jenže za několik let se ukázalo, že koncept bezplatných novin založených jen na 

příjmech z inzerce dlouhodobě nefunguje. V roce 2008, jen dva a půl roku od uvedení 

deníku 24 hodin na český trh, Ringier oznámil, že bezplatný deník přestane vydávat.28 

Ve stejném roce zanikl  i  Metropolitní  expres,  který se spojil  s bezplatným deníkem 

Metro.29   

     

_____________________________
27) Citováno z: web týdeníku Marketing & Media, V Praze budou čtyři beplatné deníky.  [cit. 2011-05-10, 
11:48]. www.mam.ihned.cz Dostupné z www: <http://mam.ihned.cz/c1-18308090>
28) Citováno z: web týdeníku Marketing & Media, Sanoma magazines Praha zastaví 7 titulů. [cit. 2011-
05-10, 11:58]. www.mam.ihned.cz Dostupné z www: http://mam.ihned.cz/c1-31032790
29) Citováno z: web týdeníku Marketing & Media, Staronový deník Metro si nechá jméno, vyjde v nákladu 
340 000 kusů. [cit. 2011-05-10, 12:00]. www.mam.ihned.cz Dostupné z www:http://mam.ihned.cz/c1-
23687800-staronovy-denik-metro-si-necha-jmeno-vyjde-v-nakladu-340-000-kusu
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1. 2 Současnost
     V současné době vychází na území České republiky sedm celostátních deníků a 

jeden titul deníků regionálních, jež vycházejí pod společnou hlavičkou Deník, mají část 

společnou, celorepublikovou a část regionální. Jako celostátní deníky označuji pro účely 

této práce všechny tištěné deníky, které mají zásah alespoň 80 procent populace. Jak 

vyplývá z výzkumu čtenosti Media Projekt, který pravidelně zadává Unie vydavatelů a 

Asociace  komunikačních  agentur,30 nejčtenějším  titulem  v  České  republice  je 

dlouhodobě deník Blesk vydavatelství Ringier Axel Springer CZ, který měl ve třetím a 

čtvrtém čtvrtletí  roku 2010 průměrnou čtenost 1 370 tisíc čtenářů na jedno vydání a 

prodaný náklad 381 975 kusů. Blesk, který je obecně považován za jeden ze dvou čistě 

bulvárních  celostátních  deníků  v  ČR,  se  profiluje  jako  „Barevný  deník  nové  doby 

nevyhýbající  se  žádným  tématům  a  přinášející  přehledné  aktuální  zpravodajství,  

zajímavosti  a  senzace  z  domova  a  ze  světa  doplněné  rozsáhlým  obrazovým 

materiálem.“31 

      Druhým nejčtenějším celostátním deníkem v České republice byla na konci roku 

2010 Mladá fronta Dnes vydavatelství Mafra a.s. s průměrnou čteností 819  tisíc čtenářů 

a s 237 433 kusy prodaného nákladu. Mladá fronta Dnes, kterou před revolucí vydával 

Ústřední výbor Svazu české mládeže32 , se dnes k žádné politické příslušnosti nehlásí.33 

O profilaci deníku Mladá fronta Dnes pojednává dále samostatná kapitola této práce (5. 

1. 2. Změna pozice značky a vydavatelského konceptu Mf Dnes). 

     

     Třetí místo mezi tištěnými deníky zaujímá již tradičně deník Právo vydavatelství 

Borgis a.s.  Právo má průměrnou čtenost  402 tisíc  čtenářů na jedno  vydání  a denní 

prodaný náklad  127 162 kusů.  Tento deník  se  profiluje  jako:  „Společenskopolitický  

celostátní deník s pravidelnými barevnými týdenními suplementy.“34 

_____________________________
30) Všechna následně uváděná data týkající se čtenosti a prodaného nákladu pocházejí z dat Media projektu 
za 3. a 4. Q 2010. Část výstupu z tohoto výzkumu ve formě tabulky je přílohou č. 2 této práce. 
Citováno z: Unie vydavatelů,  Výzkum čtenosti: Aktuální data 3.Q. a 4.Q. 2010, str. 3.  [cit. 2011-06-04, 
13:47]. www.uvdt.cz. Dostupné z  www: <http://www.uvdt.cz/Upload/876.pdf>
31) Citováno z: Unie vydavatelů, Tištěné tituly: Blesk. [cit. 2011-06-04, 13:52]. www.uvdt.cz. Dostupné z 
www: <http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=628>
32) KŘIVÁNKOVÁ, Alena. VATRÁL, Josef. Dějiny Československé žurnalistiky: Český a slovenský tisk  
v letech 1944 – 1987, IV. díl. Praha: Novinář, 1989. I. vydání, str.35  
33)Citováno z: Unie vydavatelů, Tištěné tituly: Mf Dnes. [cit. 2011-10-05, 13:47]. www.uvdt.cz. Dostupné 
z  www: <ttp://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&catalog=2&catsrfield=57&catsrtext=T>
34) Citováno z: Unie vydavatelů, Tištěné tituly: Právo. [cit. 2011-06-04, 14:01]. www.uvdt.cz. Dostupné z 
www: <http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=581>
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          Na čtvrtém a pátém místě jsou tematický deník Sport vydavatelství Ringier Axel 

Springer CZ a bulvár Aha! Patřící  pod stejné vydavatelství.  Zatímco Sport,  který se 

vymezuje jako „jediný celostátní deník zaměřený na aktuální sportovní dění a sportovní  

lifestyle“35, má čtenost 254 tisíc čtenářů na jedno vydání, prodaný náklad dosahuje jen 

51 899 výtisků. Oproti tomu Deník Aha!, který se profiluje se jako  „bulvární deník 

obsahující každý den čerstvé informace ze společnosti a sportu, zábavu i TV program“36 

dosahuje  oproti  Sportu  sice  nižší  čtenosti  238  tisíc  čtenářů,  ale  má  výrazně  vyšší 

prodaný náklad.  Aha!  se  na  konci  roku 2010 prodávalo  průměrně  100 236 výtisků 

denně. 

     V poslední trojici v přehledu českého deníkového trhu podle čtenosti jsou Lidové 

noviny vydavatelství Mafra a.s., jejichž průměrná čtenost dosahuje 203 tisíc čtenářů na 

vydání, ale oproti tomu jen 48 995 kusů prodaného nákladu. Lidové noviny díky svému 

datu založení roku 1893 představují rovněž deník s nejstarší tradicí. Začínaly jako deník 

zabývající  se  především  zahraniční  politikou  a  kulturou,  jako  první  například 

uveřejňovaly politickou karikaturu.37 Po roce 1989 to byly právě Lidové noviny, které 

začaly z nově založených titulů vycházet jako první, a hlásily se k tradici předválečného 

liberálního listu.38 Dnes se Lidové noviny charakterizují jako „celostátní deník s kvalitní  

čtenářskou strukturou z hlediska ekonomické aktivity, příjmu a vzdělání a s rozsáhlým 

zpravodajstvím.“39 

     Následují Hospodářské noviny vydavatelství Economia a.s., které se svými 179 tisíci 

čtenáři a 43 927 kusy prodaného nákladu uzavírají žebříček čtenosti českých placených 

celostátních deníků. O HN a jejich profilaci pojednává samostatná kapitola této práce 

(5.1.3 Změna pozice značky a vydavatelského konceptu HN).  Mezi významné deníky 

patří i bezplatný deník E15, který vydává vydavatelství Mladá fronta a je k dostání v 

osmi velkých městech v ČR. Čtenost činí 59 tisíc čtenářů na vydání, prodaný náklad se 

neověřuje.     

______________________________
35) Citováno z: Unie vydavatelů, Tištěné tituly: Sport. [cit. 2011-06-04, 16:52]. www.uvdt.cz. Dostupné z 
www: <http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=601>
36)  Citováno z: Unie vydavatelů,  Tištěné tituly: Aha!. [cit. 2011-06-04, 16:52]. www.uvdt.cz. Dostupné z 
www: <http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=1224>
37)  KOLEKTIV  AUTORŮ.  Všeobecná  encyklopedie  Diderot,  svazek  IV.  Praha:  Diderot,  2002.  2. 
nezměněné vydání, str. 354
38)   BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 105  
39) Citováno z: Unie vydavatelů,  Tištěné tituly: Lidové noviny.  [cit. 2011-06-04, 17:30]. www.uvdt.cz. 
Dostupné z www: <http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=1400>
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        Deník se charakterizuje slovy: „Kvalitní obsah prezentovaný moderním designem 

včetně plnobarevného tisku je zaměřen na zpravodajství ze světa byznysu, ekonomiky,  

politiky a životního stylu. Své čtenáře má mezi manažery a zaměstnanci významných 

firem...).“40

     Mezi  velké  tištěné  deníky  rovněž  patří  Haló  noviny,  které  vydává  pražské 

vydavatelství Futura a.s. Haló noviny jsou jediným českým celostátním deníkem, který 

se  otevřeně  hlásí  k  určitému  politickému  směru.  Jejich  podtitul  zní  Český levicový 

deník a samy sebe definují jako „levicově zaměřený deník, který vychází od pondělí do 

neděle“41 Jelikož Futura a.s. není členem Unie vydavatelů, Media projekt čtenost ani 

prodeje Haló novin nesleduje. Nicméně sledoval tato data posledních dvou čtvrtletích 

roku 2004 a  tehdy dosahovaly Haló noviny 37 tisíc  čtenářů42 na  vydání,  tudíž  byly 

nejméně čteným deníkem v České republice.         

     Z předložených dat vyplývá, že z pohledu počtu čtenářů je na českém deníkovém 

trhu dominantním vydavatelstvím Ringier Axel Springer CZ a.s.,  které stojí hned za 

třemi celostátními denními tituly. Jde o nejčtenější a nejprodávanější deník Blesk a dále 

o tituly Sport a Aha! Hned druhým nejextenzivnějším vydavatelstvím z hlediska počtu 

čtenářů je Mafra a.s., do jehož portfolia patří deník Mladá fronta Dnes.           

     Data  z  nejnovějšího výzkumu Media projekt  také  shrnují,  jaká je  míra  zásahu 

tištěných  deníků  v  českém  publiku.  Je  zajímavé  tento  údaj  sledovat  především  s 

přihlédnutím  k  faktu,  že  všechny  tištěné  deníky  v  České  republice  již  mají  svou 

bezplatnou internetovou obdobu a rovněž prakticky na celém území republiky již od 

roku 2005 vysílá ryze zpravodajský kanál České televize ČT24. I přesto je podíl lidí, 

kteří čtou a kupují tištěné zpravodajství, stále významný.  „...zásah tiskových titulů v 

České populaci zůstává stále poměrně vysoký. Nejméně jeden deník si v posledních 14 

dnech přečetlo 69,3 % populace, tj. 6,2 mil. osob ve věku 12 – 79 let....Celková čtenost  

všech tiskových titulů na vydání dosahuje 90 %, čtenost na vydání deníků je 66 %...“43 

______________________________
40)  Citováno z: Unie vydavatelů,  Tištěné tituly: E15. [cit. 2011-06-04, 18:21]. www.uvdt.cz. Dostupné z: 
www: <http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&catalog=2&catsrfield=57&catsrtext=T>
41) Citováno z: Web deníku Haló noviny, O nás, Futura a.s. [cit. 2011-06-04, 18:40]. www.halonoviny.cz 
Dostupné z www: <http://www.halonoviny.cz/pages/kontakt>
42) Citováno z: web týdeníku Marketing & Media, Čtenost periodického tisku 3 Q 2004 – 4 Q 2004. [cit. 
2011-06-04, 20:05].  www.mam.ihned.cz Dostupné z www: <http://mam.ihned.cz/c1-15596610-ctenost-
periodickeho-tisku-3q-2004-az-4q-2004>
43) Citováno z: Unie vydavatelů, Výzkum čtenosti: Aktuální data 3.Q. a 4.Q. 2010, str. 2. [cit. 2011-06-04, 
20:47]. www.uvdt.cz. Dostupné z  www: <http://www.uvdt.cz/Upload/876.pdf>
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1. 3 Vybrané relaunche českých tištěných periodik 

     Hospodářské noviny a Mladá fronta Dnes nejsou jediné české tištěné noviny, které 

prošly grafickou a obsahovou změnou. Tendenci inovovat, modernizovat, přetvářet svůj 

obsah a podobu ve snaze získat si publikum nebo alespoň nepřicházet o to stávající, 

mají  všechna  média.  Některé  z  významných  českých  deníků,  o  nichž  se  zmiňují 

předchozí kapitoly, prošly v minulých letech relaunchem rovněž. V kontextu této práce 

je vhodné alespoň základní rysy těchto relaunchů nastínit. Vybrána byla ta periodika, 

jejichž relaunche byly z grafického hlediska nejvýrazné.  

     Jedním z celostátních deníků, jež prošly grafickým i obsahovým relaunchem jsou 

Lidové noviny vydavatelství Mafra.  Lidové noviny vyšly v nové podobě v pondělí 18. 

dubna 2005. Jak uvádí  sama Mafra,44 relaunchi  předcházelo několik  měsíců příprav. 

Tehdejší šéfredaktor Lidových novin Veselin Vačkov novou podobu novin uvedl takto: 

„Je stále více čtenářů, kteří chtějí noviny s výrazným charakterem. Změny, které jsme  

připravili,  mají  za cíl  Lidovky  odlišit,  zdůraznit  jejich  vlastní  rukopis  a  jasněji  než  

dosud  je  profilovat  jako  seriózní  deník,  který  je  přitom velmi  živý  a  dynamický.“45 

Grafickou  stránku  změny  layoutu  navrhla  švýcarská  grafička  Katja  Hösli,  která  se 

podílela  i  na  grafické  podobě  prestižního  britského  listu  Financial  Times  a  jeho 

německé mutace  Financial  Times Deutschland.46 Grafická  designérka Katja  Hösli  se 

rovněž  později  stala  hlavní  autorkou  nové  grafické  podoby  Mladé  fronty  Dnes  při 

relauchi v březnu 2010, o němž pojednává tato práce, což může souviset s globálním 

vlastníkem vydavatelství a potřebou uceleného grafického konceptu všech titulů.   

     Relaunch Lidových novin zahrnoval změny grafické i obsahové.  Z grafických změn 

je  nejpatrnější  obměna  logotypu  a  záhlaví  novin.  Obsahové  změny  se  projevily 

především novými každodenními rubrikami Věda a Byznys, věnovanými zpravodajství 

a analýzám z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, v druhém případě zase  zpravodajství 

a  hloubkovým analýzám  z  oblasti  ekonomiky.  Větší  prostor  věnovala  redakce  také 

kulturní rubrice. 

______________________________
44)  Citováno z: web mediální skupiny Mafra, Tiskové zprávy: Lidové noviny celé v novém. [cit. 2011-07-
04,  13:49]. www.mafra.cz Dostupné  z:  www:  <http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?
c=A050415_5296486_mafra-tiskove-zpravy_bxx>
45) Tamtéž
46) Tamtéž
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     Proměna Lidových novin v roce 2005 byla sice výrazná, nicméně výrazný nárůst 

počtu čtenářů deník nezaznamenal.  Následoval ovšem nárůst prodaného nákladu. Jak 

dokládají data výzkumu čtenosti a prodejnosti českých médií Mediaprojekt, v období od 

dubna do září 2005, tedy v době relaunche a bezprostředně po něm, četlo Lidové noviny 

320 tisíc  čtenářů  na jedno vydání  a  prodaný náklad  činil  70 116 kusů.47  Kdežto  ve 

stejném období roku 2006  čtenost Lidových novin klesla o 95 tisíc čtenářů na 225 tisíc. 

Prodaný náklad oproti tomu stoupl o 3 433 prodaných kusů na 73 549 kusů.48 Je nutné 

dodat, že na stoupajícím prodeji se kromě relaunche mohla podílet řada dalších faktorů, 

jako například marketingová kampaň vydavatelství nebo změny v nastavení distribuční 

sítě.                 

     Dalším deníkem, který v minulých letech prošel výraznou grafickou proměnou, je 

bezplatný deník Metro. 4. ledna roku 2010 Metro vyšlo v nové podobě, kterou vytvořil 

španělský  designéra  Al  Trivino,  jenž  se  mimo  jiné  podílel  i  na  vizuální  podobě 

britského deníku  The Times.49  Relaunch na  začátku  roku 2010 se týkal  nejen  české 

mutace deníku, ale postupně jej zavedly také ostatní mutace Metra ve 20 dalších zemích 

světa.  Nejvýraznějším prvkem grafické  změny bylo  barevné  odlišení  každé  sekce  a 

rubriky na stránce, stejně jako zavedení pro Metro dosud nových grafických prvků, jako 

například  události  ve  fotografii  nebo  události  v  číslech.  Čísla  vysázená  v  tučných 

barevných fontech nebo fotografie opatřená pouze popiskem v těchto novinách získávají 

místo jako samostatný zpravodajský útvar bez nutnosti doprovodné psané zprávy.  

     Deník  také  podstoupil  změny  obsahové.  „Kromě  nové  grafické  podoby  také  

rozšiřujeme sportovní zpravodajství a  čtenáři pravidelně najdou také rubriku o módě,  

dětech a anglickou stranu,“ řekl při zavádění layoutu šéfredaktor české redakce Metra 

Josef  Rubeš.50  Metro svou novou podobu spojilo  s  komunikační  kampaní,  která  se 

objevila nejen na stránkách deníku, ale také v odborných médiích.                

____________________________
47)  Citováno  z:  web  týdeníku  Marketing  &  Media,  Mediaprojekt  2005.  [cit.  2011-07-04,  16:22]. 
ww.mam.ihned.cz,Dostupné z: www.mam.cz/download/economia/DOT/.../mediaprojekt2a3Q2005.pdf
48)  Citováno  z:  web  týdeníku  Marketing  &  Media,  Mediaprojekt  2006.  [cit.  2011-07-04,  16:32]. 
www.mam.ihned.cz Dostupné z: www.mam.cz/download/economia/DOT/.../mediaprojekt2a3Q2006.pdf
49) Citováno z: web deníku Metro, Tiskové zprávy: Deník Metro vstoupí do roku 20100 s novým layoutem.  
[cit.  2011-07-04,  16:33]. www.metro.cz, dostupné  z:  http://www.metro.cz/tiskovezpravy/1461-denik-
metro-vstoupi-do-roku-2010-s-novym-layoutem
50)  Tamtéž
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2. Stručný vývoj HN a Mf Dnes s důrazem k období po 
roce 2000   

     Pro  pochopení  situace  obou  analyzovaných  deníků  v  době,  kdy  procházely 

relaunchem a v období po něm, je nutné připomenout si vznik těchto periodik a jejich 

vývoj.  Nastínit,  z  jakých  základů  oba  deníky  vycházejí,  jak  se  liší  jejich  kulturní, 

žurnalistické, a především historické kořeny. Protože právě tyto aspekty do velké míry 

utvářejí  i  dnešní  podobu  obou  titulů.  Jak  například  uvidíme,  zatímco  Hospodářské 

noviny  vznikly  jako  ekonomický  informační  kanál  propagující  ekonomické  zájmy 

tehdejší  Komunistické  strany  Československa,  Mladá  fronta  Dnes  vznikla  jako 

mládežnický  deník,  jehož  úkolem  bylo  propagovat  komunistickou  ideologii  mezi 

tehdejší  socialistickou mládeží a verbovat ji ke vstupu do svazu. Současnou podobu 

Mladé fronty dnes a majetkové rozvrstvení jejího vydavatele, společnosti Mafra, navíc 

výrazně  ovlivnila  i  privatizace  v  devadesátých  letech.  Tato  kapitola  proto  stručně 

shrnuje vývoj Hospodářských novin i Mladé fronty Dnes a důraz přitom klade důraz na 

nejpozdější etapy vývoje deníků v posledním desetiletí.         

2. 1. Vývoj Hospodářských novin  

     První číslo Hospodářských novin vyšlo 14. dubna roku 1957 a šlo o ekonomicky 

zaměřený týdeník.  „Už tehdy si (týdeník Hospodářské noviny) kladl za cíl věnovat se  

ekonomickým  tématům  a  jakkoliv  se  v  průběhu  dalších  let  stal  názorovou  oporou  

vládnoucí komunistické strany, na trhu tiskovin neměl  konkurenci.  48  Nicméně kromě 

Hospodářských  novin  byly  v  druhé  polovině  padesátých  let  na  trhu  ještě  dva  další 

celostátní  tituly,  které  měly sloužit  jako prostředek komunikace KSČ s veřejností,  a 

pravidelně publikovat závažné stati k zásadním otázkám hospodářské politiky strany. 

Byly to také deníky Rudé právo a slovenská Pravda.49  

______________________________
48)  HRDLIČKOVÁ, Lucie.  Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace  
tisku.  Praha,  2010. Diplomová  práce.  119  s. Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Barbara Köpplová, str. 18 – 19
49) KŘIVÁNKOVÁ, Alena. VATRÁL, Josef. Dějiny Československé žurnalistiky: Český a slovenský tisk v  
letech 1944 – 1987, IV. díl. Praha: Novinář, 1989. I. vydání, str.190  
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     Původním vydavatelem Hospodářských novin bylo vydavatelství Orbis50, to však HN 

vydávalo  jen  tři  roky.  „...Už  30.  června  1960  zaslala  podle  dobových  záznamů 

publikační  skupina oznámení  nakladatelství  Orbis.  Na základě usnesení  sekretariátu  

ÚV KSČ ze dne 7. dubna 1961 pak bylo rozhodnuto, že týdeník Hospodářské noviny 

bude s účinností od 1. prosince 1961 vycházet pod správou nového vydavatele.“  51  V 

šedesátých letech vycházely Hospodářské noviny s velmi strohou grafickou úpravou. 

Od  1.  července  roku  1964  začalo  Rudé  právo  vydávat  Hospodářské  noviny  ve 

dvanáctistránkovém rozsahu a náklad činil 40 tisíc výtisků. Ještě téhož roku se rozsah 

stran zvýšil na 16.52 

2. 1. 1. Hospodářské noviny v porevoluční době
     Hospodářské noviny vycházely jako týdeník až do poloviny roku 1990. Dne 21. 

května  1990  se  týdeník  pro  ekonomické  záležitosti,  jehož  vydavatelem  bylo  v 

porevolučním  roce  1990  stále  Vydavatelství  Rudé  právo,  dostal  v  důsledku 

transformace médií pod vydavatelství Economia a.s., které bylo založeno téhož roku. S 

přechodem k  novému  vydavateli  se  změnila  také  periodicita  a  Hospodářské  noviny 

začaly  vycházet  jako  deník  stejného  názvu.53 „Zakladatelem  a  akcionářem  této 

společnosti (Economia a.s.) byly státní organizace a instituce (Československá tisková 

kancelář, Úřad vlády) a rovněž státní banky (Československá obchodní banka /ČSOB/,  

Komerční  banka.“54 Jak  zmiňuje  Lucie  Hrdličková  ve  své  diplomové  práci,  deník 

Hospodářské  noviny  zpočátku  vycházel  černobíle  a  rozsah  měl  pouhých osm stran. 

Vzhledem k tomu, že Československo v roce 1990 bylo federální republikou, na titulní 

straně  se  pravidelně  střídala  česká  a  slovenská  hlavička.  Deník  neměl  problémy  s 

odbytem. HN začaly vycházet i na Slovensku a měly tak první roky náklad až 150 tisíc 

kusů.55    

______________________________
50)Orbis  byla  tiskárna,  nakladatelství  a  vydavatelství  novin a  časopisů  se  sídlem v Praze.  Orbis  se  a 
zaměřoval  se především na českou a cizojazyčnou politickou a odbornou literaturu.  Od roku 1993 se 
Orbis věnoval propagaci Českosklovenska. Citováno z: česká verze internetové encyklopedie Wikipedia, 
Orbis. [cit. 2011-11-05, 12:22]. www.cs.wikipedia.org, Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Orbis
51)  HRDLIČKOVÁ, Lucie.  Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace  
tisku.  Praha,  2010. Diplomová  práce.  119  s. Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Barbara Köpplová, str. 23
52)  Tamtéž
53) BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 106 
54)  Tamtéž
55)  HRDLIČKOVÁ, Lucie.  Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace  
tisku.  Praha,  2010. Diplomová  práce.  119  s. Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Barbara Köpplová, str. 54
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     Začátkem devadesátých let si čeští majitelé privatizovaných deníků často hledali 

partnery se  silným kapitálem,  kteří  by vydavatelskou společnost  dokázali  zajistit  po 

materiální stránce a nakoupili potřebné vybavení redakcí. Zejména české banky totiž 

často nebyly ochotny do periodického tisku investovat.56 Se stejnou situací se muselo 

vyrovnat  i  vydavatelství  Economia.  Proto  se  dohodlo  s  francouzsko-německo-

americkým investičím konsorciem Euroexpansion, které v listopadu 1991 zakoupilo ve 

vydavatelství Economia 45 procent akcií. „V roce 1992, tedy o jeden rok později, získal  

kontrolu nad společností Economia a.s., a díky tomu i nad Hospodářskými novinami a  

dalšími periodiky vydavatelský holding Handelsblatt  – Dow Jones Investments  B.V.,  

jenž byl společným podnikem Verlagsruppe Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. (VGH, 

podíl 76,5 procenta) a společnosti Dow Jones & Company Inc. (podíl 23,5 procenta,  

jejímž majiteli jsou rodiny zakladatelů Dow a Jones (podíl 60 procent)  a další fyzické  

osoby, dceřiné společnosti Dow Jones Group Inc.57   

     

     Příchod prvního zahraničního investora Hospodářské noviny změnil. Přibyly nové 

rubriky a zvýšil se i počet stran.  „Ačkoliv HN nadále věnovaly největší část prostoru 

ekonomickým tématům, analýzám i kompletnímu znění různých zákonů, na 15 stranách,  

které od roku 1992 drželi čtenáři v ruce, se začalo tisknout také více věcí týkající se  

zahraničního  nebo  vnitropolitického  a  ostatního  domácího  dění,“  všímá  si  ve  své 

analýze Lucie Hrdličková. Zmiňuje také hlavní rozdíly, kterými  se odlišují HN počátku 

devadesátých let od Hospodářských novin, jak je známe dnes. V roce 1992 například 

deník  otiskl  doslovně  celý  novoroční  projev  tehdejšího  prezidenta  Václava  Havla  a 

věnoval mu celé tři strany58, což je v současnosti prakticky vyloučené. 

     Počátkem devadesátých let nejčastější inzerent HN dostával jako bonus vždy jednou 

za několik dní prostor pro inzerát na titulní straně. Z celkového počtu 15 stran na vydání 

tvořila inzertní plocha zhruba 5 tiskových stran, což je jedna třetina obsahu.59   

 

______________________________
56) BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 106 
57) Tamtéž, str. 115
58)  HRDLIČKOVÁ, Lucie.  Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace  
tisku.  Praha,  2010. Diplomová  práce.  119  s. Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Barbara Köpplová, str. 62
59)  Tamtéž
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      Období devadesátých let se z pohledu prosperity Hospodářských novin dá zhodnotit 

jako velmi  úspěšná éra  tohoto titulu.  „V polovině  devadesátých let  minulého století  

představovaly Hospodářské noviny podle pamětníků i podle průzkumů o nákladu tisku  

jedinečný tištěný zdroj ekonomických informací,  deník měl vysoký náklad a zejména 

řadu  dlouholetých  předplatitelů.  Noviny  si  nadále  udržovaly  své  výsadní  postavení  

jediného  ekonomického  plátku  na  českém  trhu  –  zatímco  jiné  listy  se  věnovaly  

hospodářské,  finanční  a firemní  problematice jen v několika článcích  denně,  HN se 

nadále  nebály  pokrývat  stránky  řadou  specializovaných  hospodářsko-sociálních  

témat ,“60 tak popisuje tuto Lucie Hrdličková v diplomové práci o HN.   

     V době, kdy mezi vlastníky Economia figurovali němečtí investoři z Handelsblattu, 

docházelo  ke  změnám  i  v  chodu  redakce.  Hospodářské  noviny  spolupracovaly  s 

velkými zahraničními listy jako například The Wall  Street Journal61 a Handelsblatt62, 

čeští redaktoři měli také možnost využívat zpravodajského místa v Düsseldorfu.63 Ještě 

významnější  z  pohledu  předmětu  této  práce  je  ovšem  skutečnost,  že  investor 

Verlagsgruppe Handelsblatt už od poloviny 90. let koncipoval novou podobu layoutu 

Hospodářských novin. Změna layoutu zahrnovala: „zvětšení formátu, přechod na barvu 

a rozčlenění listu na jednotlivé samostatně vyjímatelné složky, podařilo se přivést na trh  

také  nové  tituly.  Dne  9.  září  1997  poprvé  vyšly  tzv.  Technické  noviny,  předchůdce 

přílohy Věda lidé,  dále již  zmíněné Světové trhy a k přílohám HN postupně přibyly  

například Kariéra, Auto-moto nebo magazín s názvem Tip na týden...V barvě se nezačal  

tisknout jen hlavní sešit Hospodářských novin, nýbrž i jeho součást Burzovní noviny – 

ta začala vycházet v lososové barvě. V této fázi se list dalšími úpravami titulních stran a  

rubrik začal pomalu měnit z exkluzivního ekonomického listu na plnoformátový deník,  

který chtěl konkurovat ostatním celostátním periodikům“ 64

______________________________
60)  HRDLIČKOVÁ, Lucie.  Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace  
tisku.  Praha,  2010. Diplomová  práce.  119  s. Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Barbara Köpplová, str. 73
61) Americký deník The Wall Street Journal je nejprestižnějším ekonomicky zaměřeným listem v USA a 
zároveň je největším americkým deníkem z pohledu nákladu. Tištěný náklad The Wall Street Journal činil 
v březnu 2010 2,1 milionů výtisků.  Citováno z: internetová encyklopedie Wikipedia, The Wall Street  
Journal. [cit. 2011-10-04, 11:22]. www.en.wikipedia.org, Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
62) Deník Handelsblatt je předním německým seriozním deníkem se sídlem v Düsseldorfu, jeho náklad 
činí  145 437 výtisků denně.  Citováno z: internetová encyklopedie Wikipedia, Handelsblatt. [cit. 2011-
10-04, 11:25]. www.en.wikipedia.org, Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Handelsblatt
63) HRDLIČKOVÁ, Lucie.  Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace 
tisku.  Praha,  2010. Diplomová  práce.  119  s. Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Barbara Köpplová, str. 74
64) Tamtéž, str. 75
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Dalším výrazným milníkem byl Hospodářské noviny rok 2006. Společnost Handelsblatt 

–  Dow Jones  Investments  B.V.,  která  vydavatelství  Economia  a.s.  ovládala,  totiž  v 

prosinci  2006  přeskupila  svou  vlastnickou  strukturu.  Společnost  Dow  Jones  & 

Company Inc. prodala celý svůj minoritní podíl čítající 23, 5 procenta ve společnosti 

Handelsblatt – Dow Jones Investments B.V. jejímu majoritnímu vlastníkovi, společnosti 

Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH.65 

     Jen o dva roky později, konkrétně v srpnu 2008, skupina Verlagsgruppe Handelsblatt 

prodala svůj většinový podíl v Economii, celkem šlo 88, 36 procent akcií, podnikateli 

Zdeňku Bakalovi.66 Kupujícím subjektem byla nicméně společnost Respekt Publishing, 

jejímž byl Zdeněk Bakala majitelem a která vydávala názorový týdeník Respekt. "Díky 

investici Zdeňka Bakaly se Economia stane naším největším vydavatelstvím, jež bude  

mít  českého  majitele,“  komentoval  uskutečnění  obchodu  Michal  Klíma,  tehdejší 

generální  ředitel  a  předseda  představenstva  Economie.67  Economia  a.s.  totiž  kromě 

Hospodářských novin a Respektu již v té době vydávala 18 dalších titulů, odborných 

časopisů zaměřených především na B268 tituly. Vstup týdeníku Respekt do Economie se 

projevil nejen tím, že se redakce Respektu přestěhovala do sídla Economie v pražské 

čtvrti  Letná,  ale  promítl  se  také  do fungování  Hospodářských novin jako takových. 

Redakce  Respektu  a  Hospodářských  novin  začaly  při  výrobě  mediálního  obsahu 

spolupracovat a vzájemně se podporovat. Bezprostředně po vstupu nového vlastníka do 

Economie se Hospodářským novinám dařilo a počet čtenářů stoupal. „Podle aktuálních  

výsledků  výzkumu  čtenosti  Media  Projekt  (listopad  2008) přibylo  Hospodářským 

novinám  v  meziročním  srovnání  27.000  čtenářů.  Zůstávají  tak  jediným  celostátním 

zpravodajským deníkem, kterému proti loňsku vzrostl jejich počet.“69

_____________________________
65) BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 122
66) Zdeněk Bakala, je jedním z nejmovitějších českých podnikatelů. V mládí emigroval do USA, pobýval v 
New Yorku a později v Londýně,  nakonec se vrátil zpět do ČR. V roce 1994 založil investiční firmu 
Patria Finance a v roce 2004 koupil skupinu Karbon Invest ovládající mimo jiné Ostravsko-karvinské 
doly  (OKD).   V  roce  2006  získal  podíl  v  časopise  Respekt.  Citováno  z:  česká  verze  internetové 
encyklopedie Wikipedia.  Zdeněk Bakala. [cit.  2011-10-04, 14:22]. www.cs.wikipedia.org, Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Bakala#cite_note-2
67)  Citováno z: oficiální webové stránky vydavatelství  Economia. Tiskové zprávy: Skupina Handelsblatt  
prodala  svůj  podíl  ve  vydavatelství  Economia  Zdeňku  Bakalovi.  [cit.  2011-10-04,  16:32]. 
www.economia.ihned.cz,  Dostupné  z:  http://economia.ihned.cz/492/487/detail/skupina-handelsblatt-
prodala-svuj-podil-ve-vydavatelstvi-economia-podnikateli-zdenku-bakalovi/
68) B2B (Business to business)  je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich 
potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Citováno z: česká verze internetové 
encyklopedie  Wikipedia,  B2B.  [cit.  2011-11-05,  13:10].  www.cs.wikipedia.org, Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/B2B
69) Tamtéž, Tiskové zprávy: Počet čtenářů HN a Ekonoma stále roste.[cit. 2011-10-04, 16:36]. Dostupné z: 
http://economia.ihned.cz/492/498/detail/pocet-ctenaru-hn-a-ekonoma-stale-roste-/ 
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      Působení  německé skupiny Verlagsgruppe Handelsblatt  v majetkové  struktuře 

Economie bylo ovšem důležité i s ohledem na relaunch. A jak uvidíme níže, zásadním 

způsobem tak ovlivnilo i dnešní podobu HN. Právě odchod německé skupiny z vedení 

Economie  a  čekání  na  příchod  nového  vlastníka  byl  jedním  z  důvodů,  proč  se 

management Economie rozhodl relunch zahájit.  Petr Schönfeld, bývalý ředitel  divize 

deníku a časopisů Economie, na tyto časy vzpomíná takto: „Když jsem tam byl týden,  

tak němečtí vlastníci, kteří mě přijímali, oznámili, že odchází z Hospodářských novin.  

Nastala etapa mezi příchodem nového vlastníka Zdeňka Bakaly a odchodem Němců,  

která trvala asi rok. V průběhu toho roku se ve vrcholovém managementu vedla diskuse,  

zda-li za této situace má smysl dělat nějaký relaunch, nebo jestli se počká až na nového 

majitele,  aby si  k tomu také řekl  svoje.  Tak jak se  to  pořád prodlužovalo,  nakonec  

převládlo přesvědčení,  že by se ten relaunch měl udělat hned, a to ze dvou důvodů:  

jednak protože to  už  vyžadovala situace  novin,  které  vůči  konkurenci  zastarávaly  a  

neplnily požadavky, které se na ně kladly .Jednak proto, že management chtěl ukázat, že  

také něco s těmi novinami dělá a ne jen že čeká, až někdo přijde.“70     

      Zásadním bodem v historii Hospodářských novin je bezesporu také výrazný propad 

prodejů, který přišel v souvislosti s hospodářskou recesí,  jež se začala projevovat od 

konce  roku  2008  a  zasáhla  všechna  média:  zatímco  ještě  v  lednu  2008  měly 

Hospodářské noviny denní prodaný náklad (předplatné + pultový prodej) 55 901 kusů, v 

lednu roku 2010 už  prodaný náklad  (předplatné  + pultový prodej)  činil  jen 39 943 

výtisků. Pokles tedy činil 15 958 kusů prodaných novin, což představuje 28,54procentní 

propad v prodejích (viz tabulka 1). 71         Tabulka 1.

Datum Prodaný náklad 
1.1.2008 55 901 ks
1.1.2010 39 943 ks

Rozdíl – 15 958 ks (28,5%)

Neschopnost  Hospodářských  novin  čelit  globální  ekonomické  recesi  pravděpodobně 

přispěla  k  události,  jež  představuje  zatím  poslední  výrazný  milník  v  historii 

Hospodářských novin  od  příchodu současného vlastníka  Zdeňka  Bakaly:  rozhodnutí 

představenstva Economie vyměnit šéfredaktora Hospodářských novin. 

_____________________________
70) Celý rozhovor s Petrem Schönfeldem tvoří přílohu č. 2 
71) Zdroj dat: Kancelář ověřování nákladů tisku, ABC ČR. Ověřovaná data: periodický tisk.[cit. 2011-10-
04, 16:40]. abccr.cz. Dostupné z:  http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/
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Od 1. února 2011 vystřídal dosavadního šéfredaktora Petra Šimůnka, který HN vedl pět 

a půl roku, Petr Šabata. Ten do roku 2000 působil jako šéfredaktor Mladé fronty Dnes a 

později  vedl  slovenský  deník  Pravda  nebo  internetový  zpravodajský  server  Naše 

adresa.72 

2. 2 Vývoj Mladé fronty Dnes 
     Mladá fronta Dnes byla založena v období Pražského povstání, konkrétně 9. května 

1945.73 V  té  době  ještě  pod  názvem Mladá  fronta:  deník  mladých  lidí  ji  vydávalo 

nejprve vydavatelství Mladá fronta, od roku 1948 Svaz české mládeže a pak Ústřední 

výbor Českého svazu mládeže. „V roce 1945 se podnázev změnil několikrát – Deník  

československé mládeže, Deník české mládeže nebo Deník Svazu české mládeže. V roce 

1945 se podnázev opět změnil, tentokráte na Deník československého svazu mládeže. Na 

přelomu 60. a 70. let existovaly podnázvy Deník SM, Deník federální rady dětských a 

mládežnických organizací SSR, Deník Ústředního svazu socialistické mládeže. Poslední  

změna podnázvu byla v prosinci 1989 - Deník s. mládeže. V roce 1990 se změnil název  

celého deníku na Mladá fronta DNES: Zpravodajský list.  Tento podnázev však brzy 

zanikl a dnes deník nemá žádný podnázev.“74 

     V poválečném období patřila Mladá fronta k výrazně pro-stranickým listům. Deník 

výrazně  podporoval  politiku  Komunistické  strany  Československa  a  dopomohl  k 

realizaci Košického vládního programu. Odborná historická literatura vycházející ještě 

za  socialismu  o  Mladé  frontě  píše  téměř  oslavně:  „Redakce  mládežnického  deníku  

odváděla denně kus poctivé organizátorské, agitační a propagandistické práce. Mladá 

fronta  musela  být  nutně  pro  pokrokovou  mladou  generaci  přitažlivá  nejen  svým  

bojovým  obsahem,  pohotovou  reakcí  na  dobové  události,  adresnou  kritikou,  ostrou  

polemikou, vtipně užívanou ironií,  ale také živou grafickou úpravou.“75 Mladá fronta 

byla  ovšem jediným deníkem,  který  v  říjnu  roku 1967 informoval  o  „strahovských 

událostech“ a v roce 1968 uveřejnila Mladá fronta výzvu „2000 slov“.76  

______________________________
72)   Citováno z:  web vydavatelství  Economia. Tiskové zprávy: Šéfredaktorem Hospodářských novin se  
stal  Petr  Šabata.  [cit.  2011-10-04,  19:32].  www.economia.ihned.cz,  Dostupné  z: 
http://economia.ihned.cz/492/635/detail/sefredaktorem-hospodarskych-novin-se-stal-petr-sabata/
73) KŘIVÁNKOVÁ, Alena. VATRÁL, Josef. Dějiny Československé žurnalistiky: Český a slovenský tisk v  
letech 1944 – 1987, IV. díl. Praha: Novinář, 1989. I. vydání, str.35  
74)   MLÁDKOVÁ,  Iveta.  Celostátní  deníky  v  České  republice.  Praha,  2007. Bakalářská  práce.  51  s. 
Univerzita  Karlova,  Filozofická  fakulta,  Ústav  informačních  studií  a  knihovnictví.  Vedoucí  práce: 
Marcela Buřilová, str. 26
75)  KŘIVÁNKOVÁ, Alena. VATRÁL, Josef. Dějiny Československé žurnalistiky: Český a slovenský tisk  
v letech 1944 – 1987, IV. díl. Praha: Novinář, 1989. I. vydání, str.69  
76) Tamtéž, str. 160 - 161
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     Ústřední výbor Svazu české mládeže vydával Mladou frontu až do roku 1969. Poté 

vydávání převzala Federální rada dětských a mládežnických organizací v Mladé frontě 

a  pod  její  hlavičkou  Mladá  fronta  vycházela  až  do  revoluce  a  následné  privatizace 

českých a slovenských deníků.77 

2. 2. 1 Mladá fronta Dnes v porevoluční době
   Od 1. ledna 1990 byl deník převeden pod správu podniku Mladá fronta, nakladatelství 

a vydavatelství (MFNV). To ale bylo majetkem Socialistického svazu mládeže a později 

Svazu mládeže (SM). Jak uvádí Josef Benda, až do nabytí účinnosti ústavního zákona č. 

497/1990 Sb. o navrácení majetku SSM lidu České a Slovenské Federativní republiky 

vykonával  veškerou  správu  deníku  Svaz  mládeže,  včetně  například  stanovení  výše 

mezd, počtu pracovních míst, prodejní ceny, rozsahu, podoby obálky atd.78 „9. prosince  

1989 přijel do ČSSR tehdejší reportér německé televize a korespondent deníku Mladá 

fronta  v  Bonnu  Karel  Hvížďala.  Ten,  jak  sám  později  několikrát  potvrdil,  přivedl  

redaktory deníku Mladá fronta na myšlenku osamostatnění  tohoto deníku.  Od ledna 

1990  vyjednávali  šéfredaktor  deníku  Mladá  fronta  Libor  Ševčík  a  předseda  rady  

pracovního  kolektivu  vydavatelství  Mladá  fronta  SSM  a  následně  SM  Martinem 

Ulčákem o možném osamostatnění  deníku Mladá fronta (např.  o jeho odkoupení  za 

symbolickou  částku),  což  bylo  Martinem  Ulčákem  odmítáno  zejména  pro  ziskovost  

deníku.“79    

     Převod vydávání Mladé fronty na soukromou společnost nakonec vyústil ve velmi 

komplikovaný proces, na jehož konci stála společnost M a F a.s. s 65 akcionáři, kterými 

byli redaktoři Mladé fronty. V té době také vznikla ochranná známka na název Mladá 

fronta Dnes a  rovněž registrace nového deníku na Ministerstvu kultury. Logo deníku 

zůstalo stejné, pouze do něj přibyla přelepka „Dnes“ a pod ním bylo připsáno „vydává 

M a F a.s.“ Jak Benda dále uvádí, názvy a ochranné známky se díky této registraci 

dostaly do majetku „spontánních privatizátorů“.80 

    

______________________________
77)  MLÁDKOVÁ,  Iveta.  Celostátní  deníky  v  České  republice.  Praha,  2007. Bakalářská  práce.  51  s. 
Univerzita  Karlova,  Filozofická  fakulta,  Ústav  informačních  studií  a  knihovnictví.  Vedoucí  práce: 
Marcela Buřilová, str. 26
78) BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 90
79) Tamtéž
80) Tamtéž, str. 93
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     Společnost M a F a.s. pokračovala ve vydávání „nového“ deníku Mladá fronta Dnes 

ve stejných prostorách, jaký měl původní deník Mladá fronta, se stejným, avšak nyní od 

MFVN pronajatým vybavením.81 Na konci roku 1991 založila společnost M a F a.s. 

společnost MaFra a.s., kam byla později převedena vydavatelská práva deníku Mladá 

fronta  Dnes.  Do  MaFra  a.s.  zanedlouho  vstoupila  firma  Socpresse  SA,  dceřiná 

společnost  francouzské  Groupe  Hersant.  Ta  je  ve  Francii  mimo  jiné  vydavatelem 

seriózního  deníku  Le  Figaro  a  82  procent  jejích  akcií  vlastní  vnučka  zakladatele  a 

vlivného  francouzského  mediálního  magnáta  Roberta  Hersanta.82 „Každý  z  65 

akcionářů společnosti M a F a.s. získal z prodeje necelé poloviny společnosti MaFra  

a.s. a tím pádem i deníku Mladá fronta Dnes 1 100 000 Kč. V době prodeje minoritního  

podílu se však hodnota této  společnosti  odhadovala již  na 20,7 milionu amerických  

dolarů.....Socpresse SA, která při navýšení základního kapitálu v červnu 1993 získala ve  

vydavatelství  MaFra  majoritu  (52  procent),  byla  kvůli  finančním  problémům  své 

mateřské  společnosti  Groupe Hersant  nucena prodat  na podzim 1994 svůj  podíl  ve  

společnosti MaFra a.s.“83        

     Subjektem, který od Groupe Hersant majetkový podíl Mafře v listopadu roku 1994 

koupil,  bylo  německé  vydavatelství  Rheinisch-Bergische  Druckerei  und 

Verlagsgesellschaft mbH (RBDV). Tedy její současný vlastník.84 

     Velmi úspěšné období zažil deník Mladá fronta Dnes v letech 1993 až 1995, kdy se 

stal nejčtenějším periodikem v České republice. Průměrný denní prodaný náklad Mladé 

fronty Dnes se pohyboval během těchto dvou let mezi 300 až 400 tisíci kusy výtisků a 

předčil dokonce i dnes nejčtenější deník Blesk. Začátkem roku 1995 dokonce dosáhl 

prodaný náklad Mf Dnes počtu 500 tisíc kusů. O několik měsíců později se ale znovu 

prodej propadl na původní hodnotu.85  

______________________________
81) BENDA,  Josef.  Vlastnictví  periodického  tisku  v  České  republice  v  letech  1989  –  2006.  Praha: 
Karolinum, 2007. I. vydání, str. 95
82) Tamtéž, str. 111
83)  Tamtéž, str. 112
84) Citováno z: česká verze internetové encyklopedie Wikipedia,  Mladá fronta Dnes. [cit. 2011-11-04, 
11:25]. www.cs.wikipedia.org, Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladá_fronta_DNES
85)  HRDLIČKOVÁ, Lucie.  Historie Hospodářských novin a jejich vývoj v 1. a 2. období transformace  
tisku.  Praha,  2010. Diplomová  práce.  119  s. Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: Barbara Köpplová, str. 76
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     Významným milníkem se pro Mladou frontu Dnes stal rok 2001. V té době totiž  Mf 

Dnes přešla na barevný tisk a poměrně výrazně změnila i grafiku layoutu své titulní 

strany.  Dominující  změnou  bylo  především  mnohem  výraznější  užití  fotografie  na 

titulní straně, jež začala zabírat i celou horní polovinu tiskové strany. Od této chvíle se 

dále Mf Dnes přistoupila k radikálnímu zvětšení titulku hlavního textu na první straně, 

který tak často obsahoval jen dvě nebo tři  slova. Deník také zavedl  časté používání 

barevné infografiky, jako doplňku, který měl usnadnit orientaci ve faktech uvedených v 

článcích.86 

     Další  změnu  zaznamenala  Mf  Dnes  v  únoru  roku  2006,  kdy  deník  prošel 

významným  relaunchem.  „Nejviditelnější  bude  celkově  odlehčený,  modernější  a 

elegantnější  vzhled novin.  MF DNES zachovává charakteristické  prvky,  usnadní  ale  

čtenářům díky přehlednější a čtenářsky komfortnější grafické úpravě orientaci v deníku. 

Pondělní  vydání  bude  přinášet  zajímavou  nabídku  z  byznysu  a  jeho  zákulisí.  Nová 

rubrika Byznys speciál nabídne kvalifikované informace všem, kteří se ve světě obchodu 

pohybují, i těm, kteří se o něm chtějí co nejvíce dozvědět,“ uváděla Mf Dnes svou novou 

podobu.87   S grafickým zpracováním relaunche  pomáhala  redakci  švýcarská grafička 

Katja Hösli, která se podílela i na relaunchi Lidových novin. (Viz kapitola 1. 3 Vybrané 

relaunche českých tištěných periodik.) 

     Stejně jako všechny ostatní deníky a šířeji veškerá tištěná média se i Mladá fronta 

Dnes od roku 2008 potýká se silným propadem prodejů v důsledku hospodářské recese. 

Zatímco v lednu roku 2007 činil prodaný náklad (pultový prodej plus předplatné) 295 

316 kusů,  v lednu roku 2011 prodaný náklad představoval  jen 215 273 kusů.88  To 

představuje pokles prodeje o 80 043 kusů, tedy 27,1 procent. 

     

______________________________
86) Pro ilustraci: web deníku Mladá fronta dnes. O Mf Dnes: Kdo jsme. Více z historie. [cit. 2011-11-04, 
19:25]. www.epaper.mfdnes.cz, Dostupné z: http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/kdo-jsme/vice-z-historie
87)    Citováno z:  web vydavatelství Mafra. Tiskové zprávy:  Mf Dnes s novým magazínem, obsahem a 
grafikou.  [cit.  2011-11-04,  22:18].  www.mafra.cz,  Dostupné  z:  http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-
zpravy.asp?c=A060208_5330925_mafra-tiskove-zpravy_bxx
88)  Zdroj dat: Kancelář ověřování nákladů tisku, ABC ČR. Ověřovaná data: periodický tisk.[cit. 2011-10-
04, 16:40]. abccr.cz. Dostupné z:  http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/
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3. Pozice vydavatelů na trhu 
     Abychom  pochopili  důvody  relaunchů  a  dokázali  správně  vyhodnotit  jejich 

důsledky, je nutné ujasnit si pozice obou vydavatelských domů na českém mediálním 

trhu.  Zatímco  vydavatel  Hospodářských  novin,  společnost  Economia  a.s.,  je  sice 

největším vydavatelským domem v České republice s českým vlastníkem, je ovšem také 

vydavatelem pouze  jediného  tištěného  deníku.  To  znamená,  že  příprava  a  realizace 

relaunche  v květnu 2009 představovala  pro vedení  o  poznání  náročnější  úkol  než v 

případě Mafry,  která měla při relaunchi  Mladé fronty Dnes s rozsáhlým relaunchem 

zkušenost z Lidových novin,  jež jím prošly v roce 2005. Rozdílné pozice měla obě 

vydavatelství  také  kvůli  rozdílným  finančním  možnostem  vyplývajícím  z  jejich 

rozdílného ekonomického zázemí. 

3. 1 Pozice vydavatelství Economia a.s. 
     Economia se prezentuje jako největší vydavatel v oblasti ekonomického, finančního 

a  odborného  tisku  v  České  republice.  Od  září  roku  2008  vlastní  většinový  podíl 

Economie  společnost  Respekt  Media  a.s.,  jejímž  jediným akcionářem  je  podnikatel 

Zdeněk Bakala.89  Do portfolia Economie patří  nyní 22 tištěných titulů. Ty lze rozdělit 

na tři skupiny: deník Hospodářské noviny, dále týdeníky Ekonom, Marketing & Media, 

Respekt  a  Obchodní  věstník  a  také  odborné  tituly  zaměřené  hlavně  na  firemní 

zákazníky,  jako  například  časopisy  Bankovnictví,  Logistika,  Odpady,  Stavitel  nebo 

Sport & Wellness Management. 

     Samostatnou divizí vydavatelství Economia je divize Nová média, která zjišťuje 

provoz  zpravodajského  serveru  iHNed.cz,  kde  vydavatelství  zdarma  publikuje  části 

obsahu  tištěných  Hospodářských  novin  a  24  denně  zpravodajsky  pokrývá  české  i 

světové  dění.  Divize  Nová  média  také  zajišťuje  ekonomicko-zpravodajský  server 

Ekonom.cz  a  portál  pro  reklamu  a  marketing  M&M.cz.   Divize  zároveň  poskytuje 

rozsáhlý  servis  dokumentačních  služeb  včetně  prodeje  zpráv  a  fotografií  a  dodává 

zpravodajství na weby klientů.90         

______________________________
89)  Citováno  z:   web  vydavatelství  Economia.  O  společnosti.  [cit.  2011-12-04,  18:54]. 
www.economia.ihned.cz Dostupné z: http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-spolecnosti/
90) Tamtéž 
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     Economia dále sestává z Divize konferencí a seminářů, jež nabízí odborné semináře 

a přednášky pro vrcholový a střední management velkých českých i zahraničních firem, 

také pro představitele státní správy i pro veřejnost. 

     S Economií je také spojená mediální a reklamní agentura R Media – Public relations, 

která figuruje jako dceřiná společnost vydavatelství. „Svým klientům nabízí komplexní  

vydavatelský servis - klientské časopisy na klíč od koncepce až po distribuci a zpětnou  

vazbu. Dále zajišťuje reklamní kampaně v tiskových médiích, v rádiích, na internetu a v  

televizi.“91  Od června 2010 Economia také provozuje portál Volny.cz. „Portál, jenž má 

od svého vzniku především zpravodajský a zábavný charakter, funguje již 10 let. Jeho 

nejpopulárnější částí zůstává Volný mail, kde má svou schránku zřízeno více než 300 

tisíc aktivních uživatelů,“ těmito slovy oznámila Economia novou akvizici.92

 

     Economia se prezentuje jako vydavatelství, které se svým ročním inzertním obratem 

řadí mezi  pět největších vydavatelských společnosti  v České republice.93  Skutečností 

ovšem je, že hospodářské výsledky Economie v posledních letech příliš optimistické 

nejsou. V roce 2009, tedy v roce realizace relaunche,  dosáhla Economia provozního 

zisku před odpisy (takzvaně EBITDA) 64, 7 milionů korun. Přitom v předchozím roce 

činila  EBITDA 133,2  milionu.  Tedy  meziročně  klesl  provozní  zisk  vydavatelství  o 

významných  51  procent.94 „Nižší  míra  ziskovosti  v  porovnání  s  rokem  2008  je 

způsobena především poklesem tržeb o 7,7 %, kdy vlivem globální ekonomické krize  

došlo  ke  snížení  výdajů  na  reklamu v  České  republice,  a  tím  i  k  poklesu  výnosů  z  

inzerce,“ vysvětluje managment nepříznivé výsledky.95 Po zdanění dosáhla společnost 

Economia v loňském roce čisté ztráty ve výši 136,4 milionů korun oproti čistému zisku 

100,8  milionů  korun  v  roce  2008.  Důvodem  poklesu  bylo  především  jednorázové 

přecenění stálých aktiv formou mimořádného odpisu ve výši 204,9 mil. Kč.96

______________________________
91)    Citováno  z:   web  vydavatelství  Economia.  O  společnosti. [cit.  2011-12-04,  19:55]. 
www.economia.ihned.cz Dostupné z: http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-spolecnosti/
92)  Citováno z:  web vydavatelství Economia.  Tiskové zprávy: Economia nově provozuje portál Volny.cz  
[cit.2011-12-04,20:21].www.economia.ihned.cz,  Dostupné  z: 
http://economia.ihned.cz/492/608/detail/economia-nove-provozuje-portal-volny-cz/
93) Citováno  z:   web  vydavatelství  Economia.  O společnosti. [cit.  2011-12-04,  20:21]. 
www.economia.ihned.cz Dostupné z: http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-spolecnosti/
94)  web vydavatelství  Economia.  Tiskové  zprávy:  Hospodářské  výsledky  společnosti  Economia za rok  
2009.[cit.2011-12-04,20:35].www.economia.ihned.cz,  Dostupné  z: 
http://economia.ihned.cz/492/603/detail/hospodarske-vysledky-spolecnosti-economia-za-rok-2009/
95) Tamtéž
96) Tamtéž
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    Ovšem v porovnání s největším vydavatelstvím periodického tisku působícím v ČR, 

kterým  je  co  do  počtu  čtenářů  Ringier  Axel  Springer  CZ97,  je  ztráta  Economie 

pochopitelnou. Vydavatelství Ringier v České republice totiž uzavřelo fiskální rok 2009 

také výrazným poklesem. Meziročně obrat společnosti klesl o 600 milionů korun na 2,6 

miliardy.  Příjmy společnosti z prodeje klesly loni v Česku meziročně o 142 milionů 

korun na 1,38 miliardy korun, příjmy z inzerce o 290 milionů korun na 860 milionů. 

Výnosy vydavatelství  Ringier ČR se snížily v roce 2009 o 254 milionů Kč na 2,41 

miliardy Kč a provozní zisk klesl o 32,8 milionu Kč na 445,9 milionů korun.98 

     Pozice vydavatelství Economia na českém mediálním trhu není v současnosti nijak 

silná.  Economia  vydává  Hospodářské  noviny,  které  jsou  až  sedmým  nejčetnějším 

deníkem v České republice. Z pohledu hrubých příjmů z inzerce je Economia také na 

sedmém  místě,  hned  za  ní  se  řadí  vydavatelství  Borgis.  Všechny  tituly  Economie 

vydělaly v roce 2010 inzercí  746 613 tisíc korun a má tak 4, 06 procentní podíl na 

českém trhu s inzercí. Nutno ovšem dodat, že oproti roku 2009 si Economia meziročně 

polepšila. V roce 2009 totiž její příjmy z inzerce činily jen 701 139 tisíc korun, čímž 

Economia patřila na osmé místo na trhu.99      

     

3. 2 Pozice vydavatelství Mafra a.s.
     Majoritním  vlastníkem  skupiny  Mafra  je  od  roku  1994  Rheinisch-Bergische 

Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. Toto vydavatelství bylo založeno roku 1946 a 

jeho  hlavním produktem je  deník  Rheinische  Post.  Průměrný  denní  prodaný náklad 

deníku Rheinische Post činí 417.000 výtisků a čte jej 1,2 milionu čtenářů.

Předsedou představenstva mediální  skupiny MAFRA je Karl  Hans Arnold.  Výkonné 

vedení společností tvoří čtyři členové představenstva. Mediální skupina zaměstnává v 

České republice v současnosti přibližně 1 100 zaměstnanců. 100

______________________________
97)  Citováno z:  web vydavatelství  Ringier  Axel Springer  CZ a.s.  Kdo jsme. [cit.  2011-12-04, 21:45]. 
www.ringieraxelspringer.cz Dostupné z: http://www.ringieraxelspringer.cz/kategorie/1120/kdo-jsme
98) Tisková agentura  ČTK,  zpráva:   Ringier  ČR klesl  loni  obrat  o  600  mil.  Kč  na 2,6  miliardy  Kč, 
publikováno 13.4.2010,  ID:   T201004130434602,  [cit.  2011-12-04,  22:55],  www.ctk.cz,  Dostupné  z: 
http://ib.ctk.cz/infobanka/
99) Data pochází z: Unie vydavatelů, Monitoring inzerce: Vydavatelé srovnání roku 2009/2010. [cit. 2011-
12-04, 22:36]. www.uvdt.cz. Dostupné z: http://www.uvdt.cz/
100) Citováno z: web vydavatelství Mafra,  O společnosti: Portrét společnosti. [cit.  2011-13-04, 09:50], 
www.mafra.cz,  Dostupné  z:  http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5Ccs_o-
spolecnosti_portret-spolecnosti.htm&menu=
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     Do portfolia  vydavatelství  Mafra  a.s.  patří  deník  Mladá  fronta  Dnes,  který  se 

prezentuje jako nejčtenější seriózní deník v České republice.101 Skutečností je, že Mladá 

fronta Dnes je hned po Blesku druhým nejčtenějším deníkem, na konci roku 2010 měla 

čtenost 816 tisíc čtenářů a prodaný náklad 230 902 kusů.102 Dále do skupiny Mafra patří 

Lidové  noviny,  šestý  nejčtenější  deník  v  ČR  s  214  tisíci  čtenáři  a  46  460  kusy 

prodaného nákladu.103 Stejně  tak do Mafry patří  i  zpravodajské servery těchto  dvou 

deníku  iDnes.cz  a  Lidovky.cz.  „Internetová  média  zastupuje  z  pohledu  uživatelů  

nejdůvěryhodnější  zpravodajský portál iDNES.cz, který měsíčně navštíví  více než 3,8 

miliony čtenářů. iDNES je zpravodajskou jedničkou na čekém internetu. Společně se 

serverem  lidovky.cz  s  více  než  půl  milionem  čtenářů,  nabízejícím  obsahy  pro 

náročnější.“104 Součástí Mafry se stal také bezplatný deník Metro, který Mafra koupila v 

roce 2007105 a jenž nyní vychází ve všední dny v Praze a dalších 50 městech. Prodej 

reklamních produktů mediální skupiny Mafra má na starosti dceřiná společnost Mafry 

Internet  Trading,  která  se  zaměřuje  na  drobné  a  střední  podnikatele  po  celé  České 

republice.  Mafra  také  od  roku  2007  podniká  na  poli  mobilních  technologií  se 

společností Expansion Group, která je poskytovatelem a agregátorem  multimediálního 

obsahu pro  mobilní přístroje.106  Mediální skupina Mafra a.s.  vlastní a provozuje také 

dvě pražská rádia: Expres Rádio a rádio Classic FM. „Expresradio je moderní hudební  

rádio orientované na specifika metropolitního regionu se širokým záběrem žánrů. Rádio  

Classic FM je naproti tomu jedinou hudební stanicí na českém trhu nabízející klasickou 

hudbu, jazz a swing,“ popisuje rádia Mafra.107 Dále do skupiny patří i televizní stanice 

Óčko.  Jde  o  hudebně  zaměřenou  televizi,  která  vysílá  hudební  klipy  a  lifestylové 

pořady. V únoru 2009 sledovalo Óčko 1,7 milionu diváků.108    

______________________________
101) Citováno z: web vydavatelství Mafra, O společnosti: Portrét společnosti. [cit. 2011-13-04, 11:55], 
www.mafra.cz, Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5Ccs_o-
spolecnosti_portret-spolecnosti.htm&menu=
102) Z dat Media projektu za 3. a 4. Q 2010. Část výstupu z tohoto výzkumu ve formě tabulky je přílohou 
č. 3 této práce. Citováno z: Unie vydavatelů, Výzkum čtenosti: Aktuální data 3.Q. a 4.Q. 2010, str. 3. [cit. 
2011-06-04, 13:47]. www.uvdt.cz. Dostupné z  www: <http://www.uvdt.cz/Upload/876.pdf>
103) Tamtéž 
104) Citováno z: web vydavatelství Mafra, O společnosti: Portrét společnosti. [cit. 2011-13-04, 13:05], 
www.mafra.cz, Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5Ccs_o-
spolecnosti_portret-spolecnosti.htm&menu=
105)  Citováno z: Zpravodajský server Aktuálně.cz,  Bezplatný deník Metro v Česku mění vydavatele. [cit. 
2011-11-05, 16:49] www.aktualne.cz. Dostupné z  www: <http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-
ekonomika/clanek.phtml?id=517197>
106)  Citováno z: web vydavatelství Mafra,  O společnosti: Portrét společnosti. [cit.  2011-13-04, 13:05], 
www.mafra.cz,  Dostupné  z:  http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5Ccs_o-
spolecnosti_portret-spolecnosti.htm&menu=
107) Tamtéž
108) Tamtéž
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     Součástí společnosti Mafra jsou také tiskárny společnosti Mafra Print, které mají 

pobočky  v  Praze  a  Olomouci.  Hlavním  akcionářem  je  rovněž  německý  holding 

Rheinisch-Bergische  Druckerei  und Verlagsgesellschaft  mbH.  Tiskárny zaměstnávají 

zhruba 250 lidí.109 

     Stejně  jako tomu bylo  v případě  Economie  nebo Ringier  Axel  Springer  CZ,  i 

společnost Mafra velmi silně pocítila celosvětovou hospodářskou recesi. Abychom ale 

pochopili skutečnou pozici Mafry na českém trhu, připomeňme si nejdříve roky před 

krizí. Zisk společnost Mafra totiž klesal již před krizí, a to v roce 2007. Již tehdy média 

informovala, že Mafře klesl zisk, a to podruhé za sebou. Naopak do roku 2005 zisk tři 

roky  po  sobě  stoupal.  Nutno  ovšem  připomenout,  že  v  té  době  do  skupiny  Mafra 

nepatřila společnost Lidové noviny vydávající stejnojmenný deník. V roce 2007 klesl 

Mafře meziročně zisk o necelou desetinu, na 304, 4 milionů. 

      „Společnosti Mafra podle dostupných údajů klesl zisk podruhé za sebou, naopak do 

roku 2005 třikrát po sobě stoupl. Od roku 2004 se také každý rok zvýšily i celkové tržby 

Mafry za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, loni to bylo 3,34 miliardy korun, což 

je o necelé tři procenta více než v roce 2006. Tržby pouze za prodej vlastních výrobků a  

služeb loni meziročně stouply o procento na 3,27 miliardy korun. Loni se také zvýšil  

provozní zisk, a to o necelou desetinu na 350,3 milionu korun,“  psal v červenci roku 

2008 časopis Týden.110  

     O dva roky později, v roce 2009, jsou již zveřejněné hospodářské výsledky Mafry 

citelně zasažené propadem prodejů i inzerce. Čistý zisk společnosti Mafra klesl v tomto 

roce na 15,8 milionu korun oproti 220,6 milionu v roce 2008. Provozní zisk firmy se 

snížil meziročně o 28,7 procenta na 169,2 milionu korun. Tržby společnosti loni klesly 

o  téměř  14  procent  na  2,9  miliardy  korun.  "Krizí  byl  zasažen  jak  reklamní,  tak  i  

čtenářský trh. To se odrazilo i na vývoji tržeb," píše Mafra ve výroční zprávě. 111 

_____________________________
109) Citováno z: web společnosti Mafra Print, Firemní profil. [cit. 2011-13-04, 17:55], www.mafraprint.cz, 
Dostupné z: http://www.mafraprint.cz/index.php
110)  Zpráva převzatá z agentury ČTK, online server časopisu Týden. Mafře loni klesl zisk na 304 milionů. 
[cit.  2011-13-04,  17:59],  Dostupné  z:  http://www.tyden.cz/rubriky/media/mafre-loni-klesl-zisk-na-304-
milionu-ln-zvysily-ztratu_72274.html
111)  Tisková  agentura  ČTK,  zpráva:   Mediální  společnosti  Mafra  loni  kvůli  krizi  klesl  zisk  i  tržby. 
publikováno 27.7.2010,  ID:  T201007270334701 ,  [cit.  2011-13-04,  18:05],  www.ctk.cz, Dostupné  z: 
http://ib.ctk.cz/infobanka/
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     V procentuálním porovnání zasáhla krize vydavatelství Economia o poznání více než 

Mafru.  Oběma  společnostem se  v  roce  2009  meziročně  snížil  provozní  zisk.  Jenže 

zatímco u Mafry toto snížení představovalo 28,7 procenta,  v případě Economie zisk 

spadl o 51 procent (viz kapitola 3.1 Pozice vydavatelství Economia a.s.). 

      Jak Economia, tak Mafra, hledají způsoby, jak citelné finanční ztráty kompenzovat. 

Proto obě vydavatelství  hledají  cesty,  jak více zpoplatnit  své služby,  a jako jednu z 

možností  vidí  zpoplatnění  internetového  obsahu.  Respektive  zpoplatnění  tištěných 

novin, které vydavatelství až donedávna „překlápěla“ na své zpravodajské weby, a tak 

čtenáři  měli  zdarma  přístup  k  aktuálnímu  tištěnému  vydání  novin.  V  dubnu  2011 

Economia  jako  první  zpoplatnila  přístup  k  tištěné  podobě  aktuálního  vydání 

Hospodářských novin ze serveru iHNed.cz a krátce na to ke stejnému kroku přistoupila i 

Mafra. Od 11. dubna platí čtenáři Mladé fronty Dnes i Lidových novin za stažení deníků 

jednorázový poplatek 10 korun, nebo 250 korun za měsíc.112 

     Jedním z vodítek k určení skutečné pozice společnosti Mafra na českém deníkovém 

trhu je indikátor sledující počet  prodaných výtisků jejích deníků.  Na konci roku 2010 

měla Mladá fronta Dnes a Lidové noviny dohromady 277 362 kusů prodaného nákladu. 

To Mafru řadí na druhé místo hned za společnost Ringier, jejíž deníky Blesk, Aha! a 

Sport dohormady kupovalo 515 488 lidí.113 

     Z pohledu tržeb za prodanou inzerci je pozice Mafry na českém mediálním trhu 

velmi podobná. V roce 2009 získala Mafra z prodeje inzerce 2 974 620 tisíc korun a 

měla 16,3 procentní podíl na trhu, což Mafru hned po Ringieru řadí na druhé místo. 

Loni, v roce 2010 se tržby za inzerci Mafry o něco snížily na celkovou částku 2 854 145 

tisíc  korun.  Mafra  si  tak  stále  drží  druhé  místo  nejziskovějš  vydavatele  z  pohledu 

inzerentů a má 15,5 procentní podíl na trhu.114 

______________________________
112) Citováno z: web vydavatelství Mafra, Pro média: Tiskové zprávy. Nová podoba Mladé fronty DNES a 
Lidových  novin  na  webu.  [cit.  2011-13-04,  18:07],  www.mafra.cz,  Dostupné  z: 
http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?c=A110411_143242_mafra-tiskove-zpravy_vao
113) Z dat Media projektu za 3. a 4. Q 2010. Část výstupu z tohoto výzkumu ve formě tabulky je přílohou 
č. 2 této práce. Citováno z: Unie vydavatelů, Výzkum čtenosti: Aktuální data 3.Q. a 4.Q. 2010, str. 3. [cit. 
2011-13-04, 18:47]. www.uvdt.cz. Dostupné z  www: <http://www.uvdt.cz/Upload/876.pdf>
114)   Data pochází  z: Unie vydavatelů,  Monitoring inzerce: Vydavatelé  srovnání roku 2009/2010.  [cit. 
2011-13-04, 18:36]. www.uvdt.cz. Dostupné z: http://www.uvdt.cz/
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4. Ekonomická situace na novinovém trhu (2008 – 2011) 
     Jak  naznačují  výsledky prodejů  a  tržeb  z  inzerce  u  dvou sledovaných  deníků 

Hospodářských novin a Mladé fronty dnes, mezi lety 2008 až do současnosti zasáhla 

ekonomiky Česka ale i mnoha dalších států zcela mimořádná situace  - hospodářská 

recese, jež se svou razancí rovná Velké hospodářské krizi z let 1929 – 1933.115 

     Ekonomická recese 21. století započala počátkem roku 2008 ve Spojených státech 

bankrotem hypotečního trhu. Následoval pád renomovaných hypotečních bank na Wall 

Street  a  hospodářská  krize  podpořená  prudkým nárůstem ceny  ropy  se  začala  šířit 

světem. Na konci roku 2008 již recese ovlivňovala všechny státy Evropy a některé státy 

mimo  ni.  Například  Island  se  již  v  roce  2008  ocitl  na  hranici  krachu,  ekonomiky 

Dánska, Francie, skandinávských zemí, ale například i Německa, Velké Británie nebo 

Česka začaly prudce klesat. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 HDP většiny vyspělých zemí 

klesal o 0,2 až 1%.116 Ještě silněji se krize odrazila v ekonomikách států v roce 2009. 

Mezinárodní měnový fond ve své prognóze z ledna 2009 uvedl, že globální ekonomický 

růst spadne v roce 2009 na 0,5 %, zatímco v roce 2008 dosahoval 3,4 %. HDP Německa 

například  v  roce  2009  poklesl  o  3,8  procent,  ekonomika  Islandu  se  propadla  o  10 

procent v HDP.117

         Čísla o poklesech ekonomik země se mohou zdát virtuální a reálnému světu 

vzdálená. Jenže brzy se ukázalo, že hospodářská recese měla velmi citelné dopady, které 

se výrazně promítly do mnoha aspektů fungování firem a potažmo i do života lidí. Krize 

postihla  sektor  bankovnictví,  nemovitostí,  automobilového,  textilního  i  stavebního 

průmyslu, výrazně se propadaly akcie firem na burzách po celém světě. Firmy začaly 

šetřit, méně poptávat, a tím pádem začaly ubývat zakázky pro další firmy. To způsobilo 

další výpadky příjmů, propouštění, růst nezaměstnanosti, zvýšenou míru zadlužování na 

úrovni spotřebitelů, firem i států a další potřebu omezování výdajů.

______________________________
115) Hospodářský  vzestup  kapitalistického  světa  přerušila  v  letech  1929—1933  hluboká  světová 
hospodářská krize. Začala krachem na newyorské burze 24. října 1929. Ten se okamžitě projevil velkým 
poklesem výroby v americkém automobilovém průmyslu a postupně zasáhl ostatní průmyslová odvětví. Z 
USA se šířila krize do dalších zemí, zejména těch, jejichž hospodářství bylo nejvíce závislé na USA, ale 
brzy zasáhla s větší či menší intenzitou všechny země a stala se krizí světovou.  Citováno z: Finanční 
krize.  Světová hospodářská krize. [cit.  2011-14-04, 10:43],  www.financni-krize.webnode.cz,  Dostupné 
z:http://financni-krize.webnode.cz/svetova-hospodarska-krize/ 
116)   Citováno z: česká verze internetové  encyklopedie Wikipedia,  Ekonomická krize 2007 – 2010. [cit. 
2011-14-04,  11:25].  www.cs.wikipedia.org,  Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomická_krize_2007-2010
117) Tamtéž
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     Na mediálním trhu se ekonomická krize promítla především dvěma způsoby: lidé a 

firmy v   rámci  šetření  omezili  nakupování  mediálních  obsahů,  tudíž  klesly  prodeje 

téměř  u  všech  typů  médií,  která  mají  přímo  placený  obsah  (tištěná  média,  placená 

audiovizuální média). Ještě citelnějším zásahem však byla potřeba firem omezit výdaje, 

což  se  promítlo   i  do  výdajů  určených  na  marketing  a  veškerou  propagaci.  Firmy 

přestaly tolik utrácet za reklamu a média pocítila pokles tržeb z inzerce. Jenže to se 

ukázal být skutečný problém, protože právě příjmy z reklamy jsou pro většinu médií 

zcela zásadní. 

     „Média jako ekonomické struktury jsou v liberálnědemokratických společnostech ve 

své současné podobě financována především „z reklamy“ - tedy z prodeje reklamní  

plochy,  vysílacího  času  či  datového  toku  v  internetu  inzerentům,  a  to  často  

prostřednictvím  nějakých  zprostředkujících  subjektů  (nejčastěji  mediálních  agentur.) 

Cena plochy, času i prostoru, se řídí především tím, jakou pozornost příslušné straně  

listu či intervalu ve vysílání pravděpodobně budou věnovat příjemci, které zadavatel  

reklamy plánuje a chce oslovit. Příjemců je omezený počet a média o jejich pozornost (v  

ideálním případě zcela volné soutěže) soupeří. Vzniká a reprodukuje se tak mediální  

trh, na němž média nabízejí své produkty (novinové a časopisecké tituly, rozhlasové a  

televizní  stanice  a  jejich  pořady,  internetové  portály,  filmy  atd.)  a  snaží  se  oslovit  

takové publikum, které se zadavateli zavázali zaujmout.....Vzniká tak svébytný reklamní 

trh, na kterém je publikum zbožím, kterým média soupeří o pozornost, zájem a finanční  

prostředky inzerentů.“118  

4. 1 Ekonomická situace na novinovém trhu v Evropě a USA
     Velmi výrazně se světová ekonomická krize promítla i do ekonomiky Spojených 

států amerických. Podle dat, která zveřejnilo americké ministerstvo průmyslu na konci 

srpna  2009,  klesala  americká  ekonomika  čtyři  čtvrtletí  po sobě,  teprve v roce  2010 

začala mírně růst. Například ve druhém čtvrtletí 2009 se americké HDP propadalo o 

více než jedno procento. „Osobní spotřeba domácností, která činí zhruba třetinu HDP a  

byla vždy tradičním motorem amerického růstu, klesla o 1,2 procenta, což je více, než  

se  čekalo.  Američané,  kteří  stojí  před  problémem  zvyšující  se  nezaměstnanosti  a  

snižování hodnoty svých domů a investic, pokračují v omezování svých výdajů.“119 

______________________________
118) JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. I. vydání,  str. 136
119) Web Hospodářských novin iHNed.cz. Propad americké ekonomiky zpomalil. [cit. 2011-14-04, 18:25]. 
www.hn.ihned.cz, Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-37960970-propad-americke-ekonomiky-zpomalil
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     Jedním z  projevů ekonomické  krize  v  USA byl  i  pokles  množství  prostředků 

investovaných do reklamy v médiích.  V případě  inzerce  prostřednictvím televizních 

kanálů klesl objem těchto prostředků v meziročním srovnání  prvních devíti měsících 

2008 a 2009 o 12 procent. Inzerce v tištěných časopisech klesla o 19,5 procent a objem 

prostředků investovaných do deníkové inzerce klesl ve sledovaném období dokonce o 

23 procent. Podobně na tom byla reklama v rádiu, která zaznamenala pokles rovněž o 

23 procent, a „outdoor“ reklama poklesla v objemu prostředků o 16 procent. Jediným 

médiem,  které  inzerenty  lákalo  více  než  v  předchozích  letech,  byl  internet.  Na 

americkém internetu ve sledovaném období inzerenti navýšili investice do reklamy o 7 

procent. Dohromady poklesl americký inzertní trh v prvních devíti měsících roku 2009 

meziročně o  14,7 procent.120 

 

                                                                                                                         Obr.  1

____________________________
120) Z dat Federace amerických vědců (Federation of American Scientists). Suzanne M. Kirchhoff:  The 
U.S.  Newspaper  Industry  in  Transition.  str.  9.  [cit.  2011-14-04,  19:06].  www.fas.org.  Dostupné  z: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/R40700.pdf 
Obr. 1  - Tamtéž
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     „Tradiční inzertní model po léta generoval velké zisky, dotoval drahé zahraniční  

zpravodajství  a  investigativní  novináře  a  pomáhal  držet  ceny  předplatného  a 

stánkového prodeje nízko. Ale tenhle model se hroutí. Během recese inzerce v tištěných  

denících dramaticky poklesla. I když ostatní média byla také zasažena, noviny pocítily  

nejstrmější pokles. Celkové inzertní zisky deníků seskočily z 49,4 miliard dolarů v roce 

2005 na 27,6 miliard  v  roce 2009.  To představuje  44 procentní  pokles,“  oznamuje 

studie Suzanne M. Kirchhoffové z Federace amerických vědců.  121  Dodává také, že i 

když za první čtvrtletí 2010 inzertní deníkový trh v USA opět mírně oživil, výrazným 

trendem je přesun investovaných inzertních prostředků z tištěných deníků na internet. 

       Deníkový trhu podle Kirchhoffové nyní prožívá urputný boj a prochází rozsáhlými 

strukturálními změnami v důsledku toho, že inzerenti se ve velkém obracejí k internetu. 

Zisky z online inzerce vzaly v roce 2009 téměř 10 procent z inzerce původně určené pro 

tištěné deníky, a toto číslo v prvním čtvrtletí roku 2010 ještě vrostlo na 12 procent.122

     Pokles  inzerce,  který  zásadním  způsobem  protíná  celý  vývoj  tištěných  médií 

posledních  tří  let,  se  samozřejmě  projevuje  i  u  jednotlivých  vydavatelů  a  redakcí. 

Například jeden z největších a nejprestižnějších amerických deníků  The New York 

Times hlásí,  že v posledním čtvrtletí  roku 2010 poklesly příjmy z reklamy v tištěné 

verzi deníku o 7 procent. Oproti tomu příjmy za online inzerci vzrostly o 15 procent.123  

     Je pochopitelné, že vydavatelé si hledají cestu, jak ušlé zisky nahradit. Jednou z 

možností je pro ně zpoplatnění internetového obsahu. A stejně jako například Economia 

a Mafra přistoupily k zpoplatnění PDF verzí svých tištěných deníků, jeden z největších 

světových mediálních magnátů Rupert Murdoch přistoupil v červnu 2010 k zpoplatnění 

webových verzí tradičních a vlivných deníků v Británii The Times a The Sunday Times. 

Souhrnný poplatek za oba deníky je určený na £1 (cca 28 Kč) na den, nebo  £2 (cca 56 

Kč) na týden. Odběratelé tištěného předplatného získají automaticky přístup i k webu.124

______________________________
121) Z dat Federace amerických vědců (Federation of American Scientists). Suzanne M. Kirchhoff:  The 
U.S.  Newspaper  Industry  in  Transition.  str.  9.  [cit.  2011-14-04,  19:06].  www.fas.org.  Dostupné  z: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/R40700.pdf 
122) Tamtéž, str. 10
123) Citováno z: magazín Crain's New York Business, Decline in print advertising slows at NYTimes. [cit. 
2011-14-04,  20:25].  www.crainsnewyork.com,  Dostupné  z: 
http:/www.crainsnewyork.com/article/20110302/FREE/110309967
124) Citováno z: Internetový magazín Žive Computer. POLESNÝ, David. Za webové Timesy se od června  
bude  platit.  [cit.  2011-14-04,  21:26].  www.zive.cz.  Dostupné  z:  http://www.zive.cz/bleskovky/za-
webove-timesy-se-od-cervna-bude-platit/sc-4-a-151574/default.aspx
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    Evropský mediální  trh  byl  rovněž  výrazně  postižen  krizí,  a  to  především kvůli 

poklesu inzerce. I když v celkových číslech na tom evropské země byly o něco lépe než 

USA. V lednu 2010 vydala EOCD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) 

rozsáhlou studii, ve které hodnotí dopady krize na média. Ze studie vyplývá, že i když 

evropský  tisk  také  zasáhl  úpadek  způsobený  ekonomickou  krizí,  pokles  čtenářů  a 

inzerentů  a  razantní  konkurence  v  internetu  se  projevila  méně  než  v  novinách  ve 

Spojených státech. „Mezi roky 2007 a 2009 poklesl americký trh s tiskovinami ve svém 

objemu o 30 procent. Británie nebyla od tohoto čísla daleko, tamější trh s tiskovinami  

spadl o 21 procent. Ale například Řecko nebo Španělsko oproti tomu klesly jen o 20 a  

16  procent.  A  mnoho  zemí  Evropy  si  vedlo  ještě  lépe.  V  Německu  trh  s  tištěnými  

novinami klesl  o  10 procent,  v  Portugalsku,  Švédku a Finsku  o 7 procent,  Francie  

ztratila  4  procenta  a  Rakousko  jen  dvě  procenta,“  shrnuje  výsledky  studie  server 

americké zpravodajské stanice CBS News.125  Jako jeden z možných důvodů této určité 

odolnosti  evropských trhů uvádí  skutečnost,  že  evropská  média  jsou na  výtěžcích  z 

inzerce závislá v menší míře, než je tomu u médií amerických. „V případě amerických 

novin  v  roce  2008  inzerce  představovala  87  procent  příjmů,  zatímco  v  Německu,  

Španělsku a Švédsku tyto příjmy představují  jen 57 procent a zbytek tržeb pochází z 

prodeje.“126  

         Ovšem i přesto pocítila i evropská média citelné ztráty, které se projevily i v jejich 

reálném,  denním provozu.  Například  jeden z  největších  britských bulvárních  deníků 

Daily  Mail127   a  konglomerát  General  Trust128 musely  kvůli  špatným hospodářským 

výsledkům v březnu 2009 propustit 1000 zaměstnanců. V prvním čtvrtletí roku 2009 

poklesl této skupině příjem z reklamy o 24 procent.129      

______________________________
125) Web stanice CBS News, Are Newspapers Dying? Not in Europe, [cit. 2011-15-04, 16:20]. 
www.cbsnews.com. Dostupné z: 
http://www.cbsnews.com/stories/2010/06/14/business/main6581833.shtml
126) Tamtéž
127)  Daily Mail je bulvární deník vydávaný ve Velké Británii. Založen byl roku 1896 Lordem 
Northcliffem a v současnosti představuje druhý nejprodávanější deník v zemi, hned po deníku The Sun. 
Průměrný denní prodaný náklad Daily Mail činí 2 100 855  výtisků.  Citováno z:  internetová 
encyklopedie Wikipedia, Daily Mail. [cit. 2011-15-04, 16:56]. www.en.wikipedia.org, Dostupné z: http://
en.wikipedia.org/wiki/Daily_mail#cite_note-mediaweek-0
128) Daily Mail and General Trust Plc je britský mediální konglomerát, jeden z největších v Evropě. 
Kromě listu Daily Mail patří pod tuto vydavatelskou skupinu také deníky Mail Today, Metro, nebo The 
Mail on Sunday.  Citováno z:  internetová encyklopedie Wikipedia, Daily Mail and General Trust. [cit. 
2011-15-04, 16:59]. www.en.wikipedia.org, Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Mail_and_General_Trust
129) Citováno z: zpravodajský server Breitbart. Daily Mail group to cut 1,000 jobs. [cit. 2011-15-04, 
16:25]. www.breitbart.com. Dostupné z: http://www.breitbart.com/article.php?
id=CNG.382ffc23908206338768812be3b3f99e.7e1&show_article=1
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4. 2 Ekonomická situace na novinovém trhu v ČR
V České republice se hospodářská recese začala  naplno projevovat na konci roku 2008, 

kdy  již  ekonomika  oslabovala  o  0,6  procenta  130 a  v  roce  2009   se  situace  dále 

zhoršovala.  Hrubý domácí  produkt (HDP) v roce 2009 dvakrát  zaznamenal  rekordní 

meziroční  pokles.  V prvním čtvrtletí  klesl  HDP o 3,4 procenta,  což byl  do té  doby 

největší meziroční pokles ekonomiky v historii ČR.131 I na českém mediálním trhu se 

krize výrazně projevila rovněž rapidním poklesem prostředků investovaných do inzerce 

v médiích. V roce 2009 čisté inzertní příjmy vydavatelů periodického tisku činily 6 694 

548 tisíc korun což v porovnání s rokem 2008 znamená pokles o 21,2 procenta.132 „Na 

základě zjištěných údajů je možno konstatovat, že se nenaplnily přehnaně pesimistické  

vize o tom, že objem inzerce v tisku poklesne například o 36 procent, jak předpovídala 

prognóza  agentury  Omnicom  Media  Group  publikovaná  na  konci  srpna  minulého  

roku.“133  Nejvíce kvůli  krizi  ztratila  Mafra,  která  v roce 2009 byla  vydavatelstvím s 

největším objemem tržeb  z  inzerce  v  České  republice.  V roce  2009  činily  tržby  z 

inzerce 2 974 620 korun. Ovšem na konci roku 2010 se tržby dostaly jen 2 854  145 

korun.  Mafra  tak  ztratila  svou  pozici  jedničky  a  místo  ní  ji  převzal  Ringier  Axel 

Springer CZ.134 To ale souvisí se sloučením Ringieru AG s multimediálním koncernem 

Axel Springer AG, ke kterému došlo 1. července 2010.135 (O Ringier Axel Springer CZ 

viz str. 32, Pozice vydavatelství Mafra.) Výrazně krize zasáhla také vydavatelství Bauer 

Media, které vydává především lifestylové časopisy.  V roce 2009 ještě Bauer Media 

získávalo z inzerce 997 346 tisíc korun a bylo tak páté největší na trhu.  V roce 2010 ale 

tržby od inzerentů klesly o 137 700 tisíc a Bauer Media se propadlo na šesté místo.136 

______________________________
130) KRÁLÍČEK, Tomáš. Do Česka míří recese. Na konci roku ještě ekonomika rostla. iHNed.cz.  
 [cit.  2011-16-04,  13:20]. www.ihned.cz.  Dostupné  z: http://ekonomika.ihned.cz/c1-34356930-krize-
dorazila-do-ceska-ekonomika-klesla-o-0-6-procenta
131) TÁBORSKÝ, Jiří.  V uplynulém roce ČR zažila dosud největší  propad ekonomiky.  Mediafax.  [cit. 
2011-16-04,  18:25].  www.mediafax.cz.  Dostupné  z:  http://www.mediafax.cz/ekonomika/2973750-V-
uplynulem-roce-CR-zazila-dosud-nejvetsi-propad-ekonomiky
132)  Průzkumu Unie  Vydavatelů  se  zúčastnili  vydavatelé,  jejichž  souhrnný  objem  hrubých  inzertních 
příjmů činil 77,35 procent celého trhu, což znamená zvýšení proti roku 2008, kdy se průzkumu zúčastnili 
vydavatelé  reprezentující  77,83  procent  trhu.  Citováno  z:  Unie  vydavatelů,  Čisté  inzertní  příjmy 
vydavatelů. [cit.  2011-16-04,  19:08].  www.uvdt.cz.  Dostupné  z:http://www.uvdt.cz/Default.aspx?
section=80&server=1&article=292
133) Tamtéž, studie je publikována v časopise Marketing & Media č. 35/2009. 
134)   Data  pochází  z:  Unie vydavatelů,  Monitoring inzerce:  Vydavatelé  srovnání roku 2009/2010. [cit. 
2011-17-04, 10:36]. www.uvdt.cz. Dostupné z: http://www.uvdt.cz/ (viz příloha č. 3)
135)  Citováno z: Unie vydavatelů,  Domácí události: Axel Springer bude v Česku integrován do struktury  
Ringier ČR. [cit. 2011-11-05, 18:08]. www.uvdt.cz. Dostupné z: http://www.uvdt.cz/Upload/834.html
136) Data  pochází  z:  Unie vydavatelů,  Monitoring inzerce:  Vydavatelé  srovnání  roku  2009/2010. [cit. 
2011-17-04, 10:36]. www.uvdt.cz. Dostupné z: http://www.uvdt.cz/ (viz příloha č. 3)
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  Jedním z důsledků krize bylo stejně jako v ostatních zemích Evropy a v USA masivní 

propouštění, k němž i v Česku přistoupila řada vydavatelů a mediálních skupin. Stejně 

jako  na  konci  roku 2010 se například  na  veřejnost  dostala  zpráva,  že  vydavatelství 

Mladá fronta,  do jehož portfolia  patří  multiregionální  týdeník  Sedmička  nebo deník 

E15,  bude  propouštět,  a  některé  tituly  úplně  zruší.  „Největší  očistnou  kúrou prošel  

bezplatný týdeník Sedmička, který vychází v 27 regionálních verzích. Každá regionální  

redakce se zbavila až třetiny lidí, celkem list opustilo na 60 lidí. Úplně zaniknout má 

středočeská  mutace  a  tento  region  má  od  příštího  roku  obhospodařovat  redakce  z  

Prahy,“ píše server Lidovky.cz.137 

     Kromě propouštění byla dalším důsledkem krize také celková změna vydavatelského 

konceptu a úprava periodika jako takového, aby nároky na jeho provoz a personální 

zajištění  odpovídaly  změněné  ekonomické  pozici  vydavatele.  "U  multiregionálního 

týdeníku  Mladá  fronta  Sedmička  dochází  k  zakládání  nových  mutací  v  oblastech  s  

vyšším inzertním potenciálem,  naopak byly zrušeny dvě distribučně a inzertně méně  

atraktivní mutace týdeníku," řekla mluvčí vydavatelství Mladá fronta Pavlína Míčová.138

U některých titulů se také prodloužila periodicita.  Například z týdeníku o reklamě a 

marketingu  Strategie  se  stal  měsíčník,  z  týdeníku  Zdravotnické  noviny  se  stal 

čtrnáctideník.139 I tyto změny se udály proto, že vydavatelé si už nemohli dovolit platit 

původní počet personálu a některé redakce se zmenšily i na polovinu původního stavu. 

     

     Kromě propouštění, rušení redakcí nebo změny periodicity jako další důsledek krize 

na českém mediálním trhu přišla i změna mediálního obsahu. Nejvíce patrné to bylo v 

televizích, které stejně jako tištěná média rapidně přicházely o inzertní příjmy. Televizní 

kanály reagovaly tím, že začaly omezovat investice do vlastní výroby pořadů a filmů. 

Například TV Nova snížila v roce 2009 výdaje do koprodukčních filmů zhruba o 40 

procent.  Ke  snižování  nákladů  přistoupila  také  Prima  a  Česká  televize  i  TV 

Barrandov.140  

______________________________
137) Zpráva ČTK, Vydavatel E15 a Sedmičky propouští. Některá periodika zruší. [cit. 2011-17-04, 09:57]. 
Zpravodajský server Lidových novin  Lidovky.cz  Dostupné z: http://www.lidovky.cz/vydavatel-e15-a-
sedmicky-propousti-nektera-periodika-zrusi-pao-/ln-media.asp?c=A101217_115359_ln-media_mev
138) Tamtéž 
139)  Tamtéž
140) Zpráva ČTK, Televize omezují své rozpočty kvůli krizi a poklesu reklamy. [cit. 2011-17-04, 10:30]. 
server časopisu Marketing & Media, www.mam.ihned.cz, Dostupné z:http://mam.ihned.cz/c1-38027670-
televize-omezuji-sve-rozpocty-kvuli-krizi-a-poklesu-reklamy
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     Ve veřejnoprávní České televizi se kvůli krizi rovněž rapidně propouštělo. „Česká 

televize se rozhodla propustit desítky lidí. Z veřejnoprávního média odejde na dvacet  

moderátorů a editorů ČT24. ČT tímto krokem ušetří okolo 20 milionů korun z celkového  

rozpočtu  stanice  280  milionů  Kč....K  1.11.  zanikly  3  manažerské  posty.  Do  dubna 

televizi opustí 120 zaměstnanců, zruší se zahraniční štáb v Bruselu a post zahraničního 

zpravodaje  ve  Vídni,“  napsal  v   prosinci  2009 server  Parabola.141 Ze všech  televizí 

vysílajících  v  Česku  ovšem  krizi  nejvíce  pocítila  zpravodajská  stanice  Z1,  jejímž 

majitelem byla investiční skupina J&T. Z1, která se profilovala jako první komerční 

televize s kontinuálním zpravodajským vysíláním, skončila v noci na 25. ledna 2011. 

Televize se tak na českém trhu udržela dva a půl roku. Důvodem ukončení vysílání a 

zrušení  redakce  byla  právě  neschopnost  najít  dostatek  inzerentů.  "Reklamní  trh 

nereflektoval  možnost  oslovení  specifické  cílové  skupiny  za  vyšší  cenu  na  jednoho 

diváka, než nabízejí plnoformátové televize a jiná média. Není tak možné garantovat  

návratnost dalších investic  do projektu,"  odůvodnil  ukončení vysílání  Petr  Málek ze 

společnosti J&T.142 Situace se začala poněkud stabilizovat v prvním pololetí roku 2010. 

(kapitola 6.1 Dopady relaunchů na ekonomiku novin) 

5. Komparace relaunchů
     Relaunche Hospodářských novin a Mladé fronty Dnes, jimiž se tato práce zabývá, 

zdaleka nejsou jen souborem grafických úprav. Grafická změna podoby deníků je sice 

proměnou  nejviditelnější,  při  detailnějším  pohledu  ovšem  zjistíme,  že  zdaleka  ne 

jedinou. Relaunch přináší také změnu obsahu a částečně i celého konceptu novin. Oba 

vydavatelé se k relaunchi svého deníku rozhodli z určitých důvodů a měli specifická 

očekávání.  Jak  uvidíme,  zatímco  Mladá  fronta  Dnes  odůvodňuje  svůj  relaunch 

pravidelným cyklem modernizace deníku,  Hospodářské noviny relaunch koncipovaly 

tak, aby „nové Hospodářské noviny“ byly schopny lépe oslovit a uspokojit inzerenty. 

Jeden cíl  však měli  oba vydavatelé  společný:  zlepšit  celkovou vizuální  i  obsahovou 

podobu novin tak, aby byly co nejvíc atraktivní.  

______________________________
141) Zpráva ČTK, ČT šetří: Propouští moderátory a editory. [cit. 2011-17-04, 11:57]. Zpravodajský server 
Parabola.cz,  Dostupné  z:http://www.parabola.cz/zpravicky/10808/ct-setri-propousti-moderatory-a-
editory/
142)  Zpráva ČTK a domácí redakce HN. Televize Z1 končí. Nevyplatí se to, rozhodl investor. [cit. 2011-17-
04, 11:30]. server Hospodářských novin iHNed.cz. www.ihned.cz, Dostupné z:http://ekonomika.ihned.cz/
c1-49559520-televize-z1-konci-nevyplati-se-to-rozhodl-investor
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     Všichni vydavatelé i vlastníci médií si totiž uvědomují, že atraktivita mediálního 

produktu, který vytvářejí, je stejně rozhodujícím faktorem, jako jeho obsahová kvalita. I 

kdyby dané médium mělo vynikající obsah plný důležitých a exkluzivních zpráv, ale 

tyto  zprávy by byly  neatraktivně  zpracované  a  vizuální  podoba média  by publikum 

nepřitahovala, velmi pravděpodobně by takový sdělovací prostředek na trhu dlouhodobě 

nevydržel. Jak uvádí dvojice mediálních vědců Graeme Burton a Jan Jirák, právě prodej 

předpokládané pozornosti je základem podnikání v mediální sféře. „Média se 'živí tím',  

že nabízejí inzerentům předpokládanou pozornost, kterou věnuje publikum příslušnému 

listu  či  pořadu  (popřípadě  příslušné  stanici).  Inzerent  se  na  základě  této  nabídky  

rozhodne, zda je pro něj nabízené publikum velikostí a strukturou zajímavé a dle svého 

uvážení si koupí tiskovou plochu či vysílací čas na zařazení reklamy.“143  Publikum se 

tedy dostává do pozice produktu, který je nabízen inzerentovi. Ovšem inzerenti nemají 

zájem  oslovit  za  jakoukoliv  cenu  co  největší  množství  publika.  Nechtějí  masové 

publikum. Inzerenty naopak zajímá, o jaké publikum se jedná.144 S ideou, že zacílená 

reklama (například na bonitnější cílovou skupinu) se prodává lépe, pracuje i koncept 

Hospodářských novin  (viz  kapitola  5.1.1  Změna  pozice  značky HN).  Inzerenti  totiž 

věnují hodně úsilí tomu, aby určili a popsali své cílové publikum a na základě volby 

publika si vybírají médium, v němž budou inzerovat. Jak uvádí Gerard J. Tellis v knize 

věnované teorii reklamy a prodeje, identifikace cílových segmentů je tvůrčí úkol, který 

závisí na kvalitním výzkumu a analýze. Pro definování segmentů mohou být použity 

proměnné: demografické, zvyklostní, psychografické (týkající se životního stylu) nebo 

užitkové faktory. Nejběžněji používanými kritérii segmentace jsou místo, věk a pohlaví. 

Dalšími  kritérii  jsou  vzdělání,  výše  platu,  příjem,  zaměstnání,  rodinný  stav,  rasa, 

vlastnictví domu i velikost domácnosti.145      

5. 1 Změna pozice značky a vydavatelského konceptu
   Vydavatelé  si  jsou potřeby zacílení  na určitý  segment  publika vědomi.  Vědí,  že 

pokud má jejich deník možnost oslovit určitou profilovou skupinu, je to z inzertního 

hlediska výhodou. Economia i Mafra proto relaunch chtěly využít  k tomu,  aby ještě 

upřesnil pozici značky deníku, a tím zvýšil i jeho atraktivitu pro inzerenty. 

______________________________
143) BURTON, Graeme. JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2003. I. vydání, 
str. 329
144) Tamtéž, str. 330
145) TELLIS, J. Gerard. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, 2000. 620 stran. I. Vydání 
str. 481
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5. 1. 1 Změna pozice značky a vydavatelského konceptu HN  
     Hospodářské noviny se vždy profilovaly jako „deník s důrazem na ekonomiku a 

politiku  v  souvislostech“.146 Při  specifikaci  svého  publika  ve  vztahu  k  inzerentům 

Hospodářské  noviny  uvádějí,  že  čtenáři  Hospodářských  novin  jsou:  osoby  s 

vysokoškolským  vzděláním,  pracující  na  pozicích  středního  a  vrcholového 

managementu,  profese  kvalifikovaných  odborníků,  podnikatelé.  Čtenáři  deníku  žijí 

nadprůměrně,  v  domácnostech  s  nejvyšší  životní  úrovní,  disponují  nadprůměrnými 

osobními i rodinnými příjmy.147 Tedy podle segmentového zaměření se dá usoudit, že 

Hospodářské noviny cílí na skupinu čtenářů z „byznys třídy“ a na skupinu lidí s vyšším 

až  vysokým  platem  a  nadprůměrným  materiálním  zázemím.  Tedy  svou  „nabídkou 

publika“  mohou  oslovit  firmy-inzerenty,  které  nabízejí  zboží  určené  pro  movitější 

zákazníky  (šperky,  značková  móda,  drahá  auta)  nebo  bankovní  domy,  cestovní 

kanceláře či jiné služby (luxusní restaurace, hotely). 

 

     Když 1. prosince 2008 tehdejší šéfredaktor Hospodářských novin Petr Šimůnek vedl 

na půdě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze přednášku na téma, kam 

chtějí HN svým relaunchem směřovat, uvedl:  „V příštím roce čeká deník 'relaunch',  

který  bude  asi  největší  a  nejviditelnější  změnou  v  historii  deníku“. Zároveň  ale 

zdůraznil, že Hospodářské noviny si budou chtít udržet image  "nejserióznějších, nebo 

možná i posledních seriózních novin v Česku"  a že změnit by se měla naopak   jejich 

"nudná"  forma  a "prehistorická  vizáž".  Šimůnek  také  nevyloučil  změnu  formátu  a 

možná  i  barvy  papíru.  Dále  také  uvedl,  že  po  relaunchi  dojde  „k  posunu  od 

zpravodajských k více analytickým novinám. Ale to je proces, který v souboji s webem  

čeká  většinu  tištěných  deníků.  Názorově  budou  Hospodářské  noviny  i  nadále  

konzervativní, spíše napravo.148

     

     Vedení Economie ani Hospodářských novin nikdy před ani po relaunchi neusilovalo 

o to, aby s novým layoutem přišla i výrazná změna segmentového zacílení novin. 

_____________________________
146)  Citováno z: oficiální  webové stránky vydavatelství  Economia.  Tištěné tituly:  Hospodářské noviny.  
čtenáři. [cit. 2011-17-04, 15:44]. www.economia.ihned.cz, Dostupné z: http://economia.ihned.cz/2/obsah-
sekce/hospodarske-noviny/
147) webové stránky vydavatelství Economia. Tištěné noviny: Hospodářské noviny: čtenáři. [cit. 2011-17-
04, 15:44]. www.economia.ihned.cz, Dostupné z: http://economia.ihned.cz/24/obsah-sekce/ctenari/
148)  ČERMÁK, Miloš.  Hospodářské noviny čeká  "relaunch",  publikováno 2.12.2008, [cit.  2011-17-04, 
16:30]  www.noveextra.blogspot.com,  Dostupné  z:  http://noveextra.blogspot.com/2008/12/hospodsk-
noviny-ek-relaunch.html
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     Naopak, HN chtěly dál těžit z faktu, že mají  úzce profilované vysoko příjmové 

publikum,  a  tím  se  stávají  atraktivní  pro  velkou  skupinu  inzerentů  zaměřených  na 

movité čtenáře. 

     Oficiální  tisková zpráva,  kterou se „nové HN“ v květnu 2009, v den relaunche 

prezentovaly,  proto o žádném segmentovém posunu nehovoří.  „Hospodářské noviny 

dnes (pondělí 18.5. 2009) vyšly v nové grafické úpravě. Vyvrcholilo tak několikaměsíční  

úsilí redakce ve spolupráci s renomovaným designerským studiem Cases i Associats v  

Barceloně,  jehož  cílem  bylo  připravit  modernější,  atraktivnější,  přehlednější  a  lépe 

organizované noviny s kvalitním obsahem. Tak jako přicházejí automobilky s novými  

modely  aut,  musí  i  vydavatelství  vyvíjet  své  tituly.  Layout  HN  byl  již  zastaralý,  

nedostatečně přehledný a vůbec nemohl reagovat  na  změnu čtenářských preferencí  

spojených s internetem. Musíme vzít v úvahu, kolik času čtenář na naše noviny má a  

podle  toho  je  zařídit:  jasně  hierarchizovat  témata  a  provést  ho  celými  novinami,  

nabídnout místa, kde se dá číst rychle, v kombinaci se stránkami, na nichž může strávit  

víc času,“ odůvodňuje změny šéfredaktor HN Petr Šimůnek.149

     Prezentace HN k nové podobě deníku dále uvádí, že nový design zdůrazňuje podle 

slov  jeho  tvůrců  pozici  seriozního  deníku,  který  přináší  nejsilnější  zpravodajství  z 

domácího i světového byznysu.  „Nové HN jsou jiné,  mají rytmus, relevantní témata  

dostávají podstatně větší prostor, jde se u nich do hloubky. Velké a důležité materiály  

nikdo nepřehlédne, a to, co stojí za to vidět,  není třeba pracně hledat. Nové HN jsou 

vymyšleny tak, aby se četly ještě lépe,“ uvedl k relaunchi ředitel studia Cases i Associats 

Francisco Amaral.150

    Ředitel sekce deníků a týdeníků v Economii Petr Schönfeld relaunch komentoval 

slovy: „Nejde jen o novou grafickou podobu, ta je jen výrazem proměny, kterou by šlo  

zjednodušeně popsat jako lepší organizaci obsahu. Jednoznačně chceme podpořit volný 

prodej,  který podle nás má u HN rezervy.  Druhým cílem je pak k existující  kvalitní  

čtenářské skupině přidat další čtenáře z kategorie 25 až 35 let,  kteří  si teprve svoji  

profesní pozici budují nebo jsou na prvním kariérním vrcholu.“151

_____________________________
149)  Citováno z:  oficiální  webové stránky vydavatelství  Economia.  Pro novináře:  Hospodářské noviny  
mají  novou  tvář. [cit.  2011-17-04,  16:40].  www.economia.ihned.cz,  Dostupné  z: 
http://economia.ihned.cz/495/527/detail/hospodarske-noviny-maji-novou-tvar/
150) Tamtéž
151)  KÖPPL,  Daniel.  Relaunch pro změnu stávajícího trendu.  Publikováno 18.5.2009.[cit.  2011-17-04, 
16:55].  server  časopisu  Marekting&Media.  www.mam.ihned.cz,  Dostupné  z:  http://mam.ihned.cz/c1-
37147230-relaunch-pro-zmenu-stavajiciho-trendu
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     V marketingové kampani, která relaunch Hospodářských novin provázela, vedení 

novin  i  vydavatelství   zdůrazňovalo,  že  se  HN  v  nové  podobě  v  žádném  případě 

nevzdávají  své  „serióznosti“  ani  „zaměření  na  ekonomiku  a  dění  v  byznysu“.   „V 

ekonomice pořád budeme bezkonkurenčně silní. Přes ekonomiku také budeme nahlížet  

na  všechny  další  oblasti  reality,  v  tom  bude  naše  specifika  i  síla.  V  tom  budeme  

plnohodnotní. A pokud MFD jsou noviny zábavnější a Lidové noviny výrazně politické  

noviny, tak my se budeme na věci dívat ekonomicky. Agenda novin je stejná, skutečnost  

měnit nemůžete a nám ten ekonomický pohled vyhovuje. Myslíme si navíc, že čím dál  

tím víc vyhovuje většímu počtu čtenářů,“ řekl o relaunchi Petr Schönfeld.152

        

     HN si i po relaunchi uchovaly svůj původní dvousložkový koncept, v němž první, 

nejčastěji patnáctistránkovou složku novin tvoří zpravodajství z domova, ze světa, dále 

stránky komentářů a dopisy čtenářů, rozhovory, stránka věnovaná eseji , dále dvě až tři 

strany patřící  kultuře  a  zábavnímu průmyslu  a  strana až  dvě věnované sportovnímu 

zpravodajství. Druhá složka novin je tematizovaná a nese název Podniky a trhy. Tento 

sešit je „byznysový“, tedy zevrubně se věnuje ekonomickému zpravodajství z domova i 

ze světa, patří sem analýzy a komentáře o důležitých nebo zajímavých událostech ze 

světa byznysu. Rovněž sem patří zprávy a tabulkové přehledy věnované finančním a 

komoditním trhům, které tvoří servis pro podnikatele a investory. Každý den vychází v 

HN vybraný článek z prestižního britského deníku Financial  Times.  Na konci sešitu 

Podniky a trhy pak přibyla dvoustrana nazvaná Moje HN, která je každý den v týdnu 

jinak  tematicky  zaměřená.  V  pondělí  se  čtenářům nabízí  rubrika  Kariéra,  věnovaná 

firemní politice v oblasti řízení lidských zdrojů a tipům pro získání zaměstnání. V úterý 

Moje HN přinášejí rubriku Techno a věda, která zaostřuje na technologické novinky a 

pokroky ve vědě a výzkumu. Středa je věnovaná oblasti realit a bydlení,  ve čtvrtek je 

tematická  složka  věnovaná  autům  a  v  pátek  Módě  a  životnímu  stylu.  Takzvané 

„oddechové“  složky  věnující  se  módě,  životnímu  stylu,  autům  nebo  realitám 

Hospodářské  noviny  obsahovaly  i  před  relaunchem.  Zahrnovaly  ale  méně  stran  a 

neměly vlastní zarážku a odlišné zalomení (uspořádání na stránce), jako se to stalo po 

relaunchi. (zalomení stran  se věnuje kapitola 5.2 Grafické změny).  Počet stran HN se 

po relaunchi zvýšil z původních 28 stran na 32 stran ve vydáních v pondělí až čtvrtek. 

_____________________________
152)  KÖPPL,  Daniel.  Relaunch pro změnu stávajícího trendu.  Publikováno 18.5.2009.[cit.  2011-18-04, 
16:55].  server  časopisu  Marekting&Media.  www.mam.ihned.cz,  Dostupné  z:  http://mam.ihned.cz/c1-
37147230-relaunch-pro-zmenu-stavajiciho-trendu
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     Opticky nejvýraznější změnou v konceptu Hospodářských novin po relaunchi je 

přechod na celobarevný tisk, tedy všechny strany jsou tištěné barevně (ne pouze každá 

druhá strana, jako tomu bylo před relaunchem). Výraznou změnou je také zavedení větší 

hierarchizace a tematizace obsahu. 

     Hierarchizace obsahu znamená grafické odlišení významu zpráv množstvím prostoru 

na stránce, který je pro zprávu vyčleněn, velikostí titulku a umístěním na tiskové  straně. 

Při pohledu na Hospodářské noviny před relaunchem je na patrné, že každá ze zpráv má 

zhruba stejný rozsah co do počtu řádků a podobnou nebo stejnou velikost titulku (viz 

obr. 2). Oproti tomu po relaunchi je již patrná snaha posloupnost článků diferencovat na 

základě  jejich  důležitosti.  Zprávy,  jimž  redakce  přikládá  větší  důležitost,  dostaly  v 

layoutu strany větší prostor, a především jejich titulek má výrazně větší a tučnější font 

(viz obr. 3).  

      

  
  

  

Obr. 2 -  HN, vydání č. 93, pátek 15. 5. 2009               Obr. 3 – HN, vydání č. 94, pondělí 18. 5.2009
               rubrika Svět, str. 6 - 7                                                  rubrika Svět, str. 6 - 7 

     

     K tomuto  kroku hierarchizace  přistoupila  redakce  proto,  aby čtenáři  usnadnila 

orientaci v novinách a umožnila rozlišení důležitého obsahu od toho méně důležitého 

hned při prvním pohledu na stránku. „Znamená to totiž, že nejen že se hierarchizuje  

tvar a obsah prostupně novinami, tedy že největší titulek má být na otevíracím článku 

na první straně a dál to postupuje menšími titulky a menšími otevíracími články, ale že  

tu hierarchii musí mít i materiály na každé straně a na každé dvoustraně,“ vysvětluje 

bývalý ředitel divize deníku a časopisů vydavatelství  Economia Petr Schönfeld (celý 

rozhovor s Petrem Schönfeldem je přílohou č. 2 této práce).    
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     Hierarchizace obsahu pomocí typizace titulků, rozsahu a umístění článku na stránku 

zdaleka není „objevem“ Hospodářských novin. Tento trend v úpravě layoutu můžeme 

pozorovat u řady významných zahraničních deníků, které přistupují k tomuto způsobu 

prezentace  zpráv  již  zhruba  od  roku  2000.  Podobnou  hierarchizaci  zpráv  zavedl 

například  politicky  zaměřený  polský  deník  Gazeta  Wyborcza153,  italský  deník  La 

Stampa154 nebo britský The Independent on Sunday.155       

    

    Další  výraznou změnou  konceptu  HN po relaunchi  je  tematizace.  V původním 

rozvržení  byly  první  strany složek jednoduše zaplněny jednotlivými  zprávami,  které 

oddělovalo  pouze  záhlaví  s  názvem  rubriky.  Prostřednictvím  relaunche  ovšem 

vydavatelství přistoupilo k modelu, kdy jsou první dvě až tři strany složek (hlavního 

sešitu  i  sešitu  Podniky a  trhy)  vyhrazeny takzvanému „Tématu“.  Tématem se stává 

jedna zpráva, kterou vedení vybírá každý den, a jedná se zpravidla o zprávu v daném 

období nejzásadnější, se širokým dopadem. Tato zpráva často začíná již na titulní straně 

zpravodajským článkem a na dvou následujících stranách nabízí  deník hlubší rozbor 

této události, který se skládá z několika analytických článků, rozhovorů vztahujících s k 

tématu a z podrobné infografiky. Právě tento prvek měl na mysli  ředitel studia Cases i 

Associats Francisco Amaral, když k relaunchi uváděl: „Nové HN jsou jiné, mají rytmus,  

relevantní témata dostávají podstatně větší prostor, jde se u nich do hloubky. Velké a  

důležité  materiály  nikdo  nepřehlédne,  a  to,  co  stojí  za  to  vidět,  není  třeba  pracně 

hledat.156

     Jedním z důvodů relaunche Hospodářských novin bylo také vytvořit atraktivnější a 

variabilnější místa pro inzerci, a tím inzerci posílit stejně jako přilákat nové inzerenty. 

„Šlo o to, aby se z hlediska grafického a z hlediska vzhledu novin vytvořily prostory pro  

nové  moduly  a dosud nepoužitelné  nasazování  inzerce.  Aby  ji  šlo  umístit  do jiných  

prostorů a v jiných rozměrech, atraktivnějších pro inzerenty. To znamená, že relaunch  

měl hlavně otevřít prostor pro efektivnější inzerci. “157

______________________________
153)  KOLEKTIV AUTORŮ STUDIA CASES I ASSOCIATS.  Diseño De La Noticia - Designing News. 
Barcelona: Sol90, 2008. I. vydání, str. 199
154) Tamtéž, str. 285
155) Tamtéž, str. 361
156) Citováno z: oficiální webové stránky vydavatelství Economia. Pro novináře: Hospodářské noviny mají 
novou  tvář.  [cit.  2011-18-04,  19:44].  www.economia.ihned.cz,  Dostupné  z: 
http://economia.ihned.cz/495/527/detail/hospodarske-noviny-maji-novou-tvar/
157) Rozhovor s ředitelem divize deníku a časopisů Economie Petrem Schönfeldem, viz příloha č. 2  
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    „Dříve tam byl například podval na stránce, kdy jsme pracovali s takzvanou junior  

page,  což  byl  takový  polotrojsloupec  do  poloviny  stránky.  Těch  možností  bylo  ale  

celkově málo a problém byl dostávat inzerci na první stranu. Panovala řada omezení,  

kam inzerce vůbec nesměla,  protože stránce škodila  nebo ubírala prostor,  který byl 

hájený z hlediska obsahu. Zvýšil se i počet stránek, což inzerci také pomohlo.158 A lepší 

možnosti inzerce měl mimo jiné přinést i přechod na celobarevné vydání. 

5. 1. 2 Změna pozice značky a vydavatelského konceptu Mf Dnes  
     Změna Mladé fronty Dnes v březnu 2010 nebyla z hlediska vydavatelského konceptu 

tak výrazná jako v případě Hospodářských novin. Impuls k relaunchi přišel ze strany 

redakce159, a ne přímo z vedení vydavatelství Mafra, jako tomu bylo u Economie a HN. 

    

     Společným jmenovatelem téměř všech změn, jimiž Mf Dnes prošla, je větší důraz na 

regionální zpravodajství.  Toho chtěla redakce dosáhnout mimo jiné změnou v řazení 

novin a jejich jednotlivých složek. „Hned na druhé místo, tedy do druhého sešitu, jsme  

dali  regionální  přílohu,  která  předtím  vycházela  až  na  konci.  A  snažili  jsme  se 

zpřehlednit  i  strukturu  novin.  Dnes  to  máme  tak,  že  každý  den  vychází  hlavní 

zpravodajský sešit a každý den také vychází druhý sešit, který je regionální,“160 říká ke 

změnám v řazení šéfredaktor Mf Dnes Robert Čásenský. 

    

     Struktura Mf Dnes se po relaunchi dělí na čtyři obsahově oddělené složky, které jsou 

vizuálně odlišené samostatným logotypem a označením A (celostátní  hlavní sešit),  B 

(regiony), C (ekonomická příloha) a D (sport, kultura a TV servis).  Mf Dnes uvádí, že 

přeskupení  mělo  za  cíl  udělat  z  obsahů  pevnější,  logicky  uspořádané  celky  v 

samostatných sešitech,  které budou mít větší schopnost přilákat inzerenty,  mimo jiné 

posílit také regionální inzerci. Od pondělí do čtvrtka vychází samostatný regionální sešit 

a v pátek, kdy Mf Dnes nemá základní strukturu deníku rozvrženou na čtyři sešity, ale 

čítá jen sešity dva, za regionální přílohou následují další rubriky. Vedení dále do třetího 

sešitu spojilo ekonomickou rubriku a monotematické přílohy, což jsou například přílohy 

věnované tématu Peníze, Auto nebo Zaměstnání. 

______________________________
158) Rozhovor s ředitelem divize deníku a časopisů Economie Petrem Schönfeldem, viz příloha č. 2  
159) Rozhovor s šéfredaktorem Mf Dnes Robertem Čásenským, viz příloha č. 1 
160) Tamtéž
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     „Myslíme si,  že takhle to spolu dává dobrý logický celek a ohlasy inzerentů to  

potvrzují. Ve čtvrtém sešitě máme sport a kulturu tak, aby sport měl samostatnou titulní  

stranu. Já osobně bych byl rád, kdybychom dokázali mít samostatnou titulní stránku v  

sešitu i pro kulturu, ale titulní strany máme jen čtyři, takže to dost dobře nejde.....Čekali  

jsme, že budou výrazně vidět regionální přílohy, což se nepochybně stalo.....speciálně  

jedna část – hlavně tematické přílohy jako Auto, Test, Bydlení a tak dále, to mělo u  

inzerentů po relaunchi ohlas velmi dobrý. V regionální inzerci nám velmi pomohlo, že  

se regionální sešit dostal víc dopředu,“ vysvětluje Čásenský.161 

     Mf Dnes se tímto způsobem snažila využít výhody geografického zacílení reklamy, 

které některé typy inzerentů využívají a vyhledávají jej. Geografické zacílení inzerce je 

službou často vyhledávanou i v inzerci na internetu (prostřednictvím bannerů, mailingu) 

a počítá s tím, že publikum zajímají jen inzeráty nabízející zboží nebo služby v jeho 

blízkosti  (např.  jeho stát,  kraj,  město,  čtvrť).162 Regionální  inzerci  Mf Dnes  posílila 

rovněž tím,  že  rubriku regionální  Sport  nově umístila  v  regionálním sešitu,  tedy na 

poslední stranu sešitu B, zatímco původně byl řazen k celostátnímu Sportu.163    

      Mf Dnes  rovněž  změnila  názvy dvou moravských příloh  tak,  aby odpovídaly 

přesněji názvům krajů. Tedy příloha Střední Morava byla přejmenována na Olomoucký 

kraj  a  příloha nazvaná Východní  Morava se změnila  na Zlínský kraj.  Deník rovněž 

přistoupil  k mírnému zvětšení  inzertních  ploch v záhlaví  (takzvaná „ucha“),  a to  na 

regionálních, celostátních a na titulu sešitu Sport a Ekonomika. Cenu inzerátů zachoval. 

Oproti tomu „ucha“ na titulu ostatních vydavatelských příloh byla zrušena.164  

          
     Stejně jako Hospodářské noviny, i Mf Dnes přistoupila v rámci svého relaunche k 

tematizaci zpravodajství. Rovněž zavedla rubriku „Téma dnes“, která je koncipovaná 

jako monotematická dvoustrana, případně první tři strany věnující se dopodrobna jediné 

události.  Celkové  shrnutí  zprávy přitom začíná  zpravodajským textem již  na  titulní 

straně novin.        

______________________________
161)  Rozhovor s Robertem Čásenským, šéfredaktorem Mf Dnes, viz příloha č. 1
162) webové stránky vydavatelství společnosti PPC Media.  Jak zacílit inzerci. [cit.  2011-19-04, 22:55]. 
www.ppc-reklama.cz, Dostupné z: http://www.ppc-reklama.cz/vse-o-ppc/jak-zacilit-reklamu
163)  BLAŽEK, Zbyněk. Oznámení zástupce obchodního ředitele mediální skupiny Mafra Zbyňka Blažka 
obchodním  partnerům.  [cit.  2011-19-04,  22:55].  www.panmedia.cz,  Dostupné  z: 
www.panmedia.cz/data/redesign%20MF%20DNES%202010.pdf
164) Tamtéž 
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5. 2 Grafické změny   
     Všichni vydavatelé si uvědomují, že vedle obsahové stránky periodika je neméně 

rohodujícím aspektem také  jeho  vizuální  podoba.  Právě  podoba tiskoviny,  ať  už  se 

jedná o knihu, časopis či noviny, rozhoduje o jeho ekonomické úspěšnosti a častokrát je 

tím faktorem, který přiměje čtenáře dát přednost určité tiskovině před jinými. Jak uvádí 

Lakhsmi Bhaskaranová ve své knize Design publikací, právě přitažlivost publikace tvoří 

z části pocit, který máme, když ji držíme v ruce. Designéři jsou ve volbě úpravy často 

omezováni takovými faktory, jako jsou rozměr, tvar a také cena. Přesto ale stále mají 

široký prostor pro svou vlastní tvořivost.165    

     Konkurence  mezi  jednotlivými  vydavatelstvími  a  jednotlivými  tituly  se  stále 

přiostřuje. „Spotřebitelé jsou bombardování obrovským množstvím tištěného materiálu,  

letáky a obaly počínaje, knihy, časopisy a novinami konče. Jakmile se na pulty dostane 

nový  titul  zpracovaný  ojedinělým,  atraktivním  způsobem,  během  týdne  konkurence 

nápad převezme.  Dnešní designéři publikací proto musejí pracovat usilovněji než kdy 

předtím,  aby okouzlili  čtenáře  a  navázali  s  ním spojení  na estetické  a emocionální  

úrovni,“ píše Lakhsmi Bhaskaranová ve své knize o designu publikací.166    

    

  Co  jsou  tedy  hlavní,  rozhodující  faktory  při  úpravě  novin?  Jednou  z  hlavních 

grafických změn při úpravě novin je titulní strana. Obálka je první věc, kterou čtenář 

uvidí, a právě ona v mnoha případech určí, zda publikaci otevře, nebo bude hledat dál.167 

Dalšími prvky jsou písmo, sazba a zlomení novin, tedy uspořádání novin na stránce. 

Snahou redakce je, aby na první stránce novin bylo co nejvíc aktuálních zpráv. Proto 

články často začínají na první stránce, avšak pokračují až na některé stránce vnitřní.168 

     Pevná struktura stránky, integrovaný orientační systém a optimální srozumitelnost 

jsou pro dobrý design novin nezbytnými atributy. Dosahuje se jich pomocí kombinace 

kontrastu, rytmu a harmonie. Designér používá kombinace prvků, jako je druh písma, 

titulky, obrázky, prázdná místa a barva, aby na stránce dosáhl kontrastu. Designér se tak 

snaží docílit „rytmu stránky“, tedy způsobu, jímž provází čtenáře po straně novin.169    

______________________________
165) BHASKARANOVÁ, Lakshmi. Design publikací. Praha: Slovart, 2007. I. vydání, str. 6,
166) Tamtéž  
167) Tamtéž, str. 46
168) JEDLIČKA, Jindřich. Sazba a lámání knih, novin a časopisů. Praha: SNTL – Nakladatelství technické 
literatury ve Středisku interních publikací, 1972.  I. Vydání. Str. 65, 
169)BHASKARANOVÁ, Lakshmi. Design publikací. Praha: Slovart, 2007.  I. vydání, str. 110
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5. 2. 1 Grafické změny Hospodářských novin  
     Dalším velmi důležitým  prvkem je logo a záhlaví170 novin. Tedy první třetina titulní 

strany,  která slouží jako jediná identifikace,  když různé tituly noviny leží přehnuté a 

naskládané přes sebe na stánku. A právě změna loga i celého záhlaví novin  je jednou z 

nejvýraznějších  změn,  jež  designéři  ze  španělského  studia  Cases  I  Associats  při 

relaunchi  HN  vytvořili.  Zatímco  původní  logo  HN  bylo  vyvedeno  historizujícím 

písmem typu Statická antikva171 nový koncept změnil písmo na modernější, tučnější a 

také  výraznější  font  Sansa.  Titul,  který  byl  dříve  kreslený  verzálkami,172 je  nadále 

kreslený kapitálkami.173 

     Výrazně se změnila také barevnost loga. Dosud byl titul novin kreslený modrými 

písmeny na bílém pozadí, nově je pozadí vyvedeno ve světle modré barvě a písmena 

jsou kreslena  bíle,  bez barevné výplně a  bez obtahů.  Logo novin od začátku  titulní 

strany  nově  začal  oddělovat  černý  pásek,  v  němž  jsou  uvedeny  aktuální  kurzy 

vybraných  titulů  akciového  trhu,  pod  páskem je  ještě  jedna  tenká  oddělující  linka. 

Záhlaví  novin  nad  titulem  rovněž  prošlo  zásadní  změnou.  V  původní  verzi  se  nad 

titulem nenacházelo nic než tenká linie a takzvané „poutáky“, tedy barevné obdélníkové 

plochy s krátkými, několikaslovnými odkazy na přílohy,  jež jsou součástí aktuálního 

vydání, byly umístěny pod titulem. Po relaunchi se dostaly na titul, tudíž samotný titul 

novin se posunul o několik centimetrů níže na stránku. V předchozí verzi také HN jen 

výjimečně používaly efekt  grafiky,  která  zasahuje přímo do písmen titulu  novin.  Po 

relaunchi se to stalo pravidlem, tudíž v každém vydání HN části grafiky (obrázky či 

výřezy z fotek,  jež odkazují  k vybraným fotkám u článků uvnitř  vydání)  pravidelně 

doplňují logo novin a zčásti tvoří jeho podklad. (viz příloha č. 4 Obrazový materiál)      

______________________________
170)  Termín  „záhlaví“  v  polygrafii  znamená nadpis  v  hlavě  stránky,  zpravidla  oddělený  linkou,  který 
obsahuje bližší údaje o obsahu stránky. Citováno z: BURIÁNEK, Zdeněk. KOPŘIVA, Jaroslav. RÝPAR, 
Vladimír. Abc o grafické úpravě novin a časopisů. Praha: Orbis, 1961. I. vydání. str. 207   
171) Statická antikva je typ písma, které uzavírá historický vývoj knižního písma klasicistickými antikvami 
z  konce  18.  a  začátku  19.  století.  Kromě  nich  zahrnuje  jejich  novodobé  modifikace.  Kresba  všech 
písmových znaků má výrazné kontrasty v statické kresebné (konstruované) formě. Citováno z: BLAŽEJ, 
Bohuslav. Grafická úprava tiskovin pro IV. ročník SPŠG. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha , 
1990. I.vydání, 192 stran. Str. 28   
172) Verzálky  jsou  písmena  velké  abecedy  u  tiskových  písem  (majuskule).  Citováno  z: 
BURIÁNEK,Zdeněk, KOPŘIVA, Jaroslav, RÝPAR,Vladimír. ABC o grafické úpravě novin a časopisů.  
Praha: Orbis, 1961. stran. I. Vydání. str. 206
173) Kapitálky jsou písmena velké abecedy (verzálky) kreslená na výšku písmen malé abecedy. Citováno z: 
Tamtéž, str. 199 
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     Stejný  koncept  řešení  loga,  jež  obsahuje  upoutávky  na  vybraný  obsah  novin, 

používají  rovněž  například  brazilský  deník  A  Tribuna174 nebo  venezuelský  El 

Nacional.175  Změnilo se také umístění zkrácené tiráže novin uvádějící základní údaje o 

datu, číslu, ceně a jméně vydavatelství novin. Před relaunchem čtenáři nacházeli tiráž 

mezi dvěma linkami pod titulem a upoutávkami, nově je tiráž umístěna v levém horním 

rohu nad záhlavím novin vedle upoutávek. 

     Zásadní změnu vnesl relaunch HN do rozvržení a barevnosti stran. Starý koncept 

Hospodářských novin pracoval s horizontálním řešením celého layoutu, tedy hlavní a 

dominující  směr  všech  výrazných  grafických  prvků  (linek  dělících  články,  okraje 

jednotlivých článků) byl horizontální. Během relaunche se grafické prvky přeskupily a 

přibyly výrazné prvky nové, které všechny vedou oko čtenáře vertikálně, od shora dolů 

po tiskové straně. Mezi tyto prvky patří především vertikální pás vyplněný světle šedou 

barvou,  který  rozděluje  titulní  stranu  ve  dvou  třetinách  a  obsahuje  rovněž  krátké, 

několika větné upoutávky na nejzajímavější články uvnitř sešitu. Součástí tohoto pásu je 

rovněž textový útvar nazvaný 99 slov. Jedná se o publicistický žánr sloupek,176 kde v 

rozpěttí 99 slov jeden z členů vedení redakce (šéfredaktor, zástupce šéfredaktora) nebo 

komentátor glosuje aktuální zprávy z vydání. V současnosti 99 slov může a nemusí být 

vázáno na hlavní „otvírací“ článek titulní strany. Podle slov Petra Schönfelda, který v 

době relaunche v Economii vedl divizi deníků a časopisů, se od původního konceptu 

útvaru 99 slov postupem času poněkud ustoupilo. „Podmínkou pro mě bylo, aby 99 slov 

bylo  obsahově  svázané  s  otvírákem  (hlavním  článkem  na  stránce).  Vždyť  je  to  

nejdůležitější materiál novin. Od toho se ustoupilo a komentují se marginálie, které se  

sice komentují dobře, ale nedává to čtenáři pohled na to hlavní téma.“177 

     Převážně vertikálně jsou na titulní straně řešeny také textové útvary, v celé pravé 

třetině titulní strany jsou články zalamovány na dva pod sebou stojící jednosloupcové 

články. 

______________________________
174)  KOLEKTIV AUTORŮ STUDIA CASES I ASSOCIATS.  Diseño De La Noticia - Designing News. 
Barcelona: Sol90, 2008. I. vydání, str. 101
175) Tamtéž, str. 179
176) Sloupek je jediný ze škály publicistických žánrů, jenž vznikl na objednávku Lidových novin. Sloupek 
stojí na vtipném anekdotickém nápadu, podnětem je zážitek nebo pozorování, jež se snaží s vtipem a 
někdy ironií  dovést  ke zevšeobecnění.  Sloupek se na rozdíl  od fejetonu uzavírá  do skutečné  „klece“ 
jednoho sloupce. Citováno z:  OSVALDOVÁ, Barbora.  HALADA, Jan. a kol.  Praktická encyklopedie 
žurnalistiky. Praha: Libri, 2002. I. vydání,  str. 175
177) viz rozhovor s Petrem Schönfeldem, příloha č. 2 
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     Vertikální pásky designéři umístili rovněž do layoutů vnitřních stránek. Pásek tvoří 

dvě tenké černé linie, mezi nimiž je tučným fontem kresleno datum aktuálního vydání 

nebo vymezení rubriky (např. Názory)

     Výraznou změnou prošly během relaunche také titulky. Změnil se nejen typ písma, 

ale také jeho velikost a řez. Titulky jsou výrazně větší a tučnější, podtitulky jsou řešeny 

oddělením tenkými liniemi. Nad titulky přibyl také nový prvek, a tím je sytě červeně 

kreslená zarážka, tedy jedno až tříslovné heslo, které představuje klíčové slovo. Červená 

zarážka má usnadnit čtenáři prvotní orientaci v textech a na první pohled  text tematicky 

vymezuje (např. Důchody, Automobilový průmysl, Boj o Sazku).    

     Novinky  se  dotkly  také  grafické  úpravy  textů.  HN  začaly  používat  takzvané 

„obtékání“, tedy grafickou situaci, kdy do sloupcové úpravy textu zasahuje obrázek či 

fotografie, narušuje obdélník textového sloupce a text jej lemuje čili obtéká. HN začaly 

také nově uplatňovat na začátku textů iniciály178, které zpravidla uvádějí hlavní texty 

stran.  

     Mezi novými grafickými prvky, které relaunch HN přinesl, je rovnž používání ikon. 

Jedná se o miniaturní portrétové fotky autorů textů. Rovněž deník zavedl také různorodé 

grafické  dopňky,  jež  mají  pouze  dekorativní  funkci  a  mají  celému  layotu  dodat 

specicifickou „tvář“. Těmito doplňky jsou například bílé hvězdy na červeném podkladu 

v záhlaví novin nebo ve vertikálním pásku a také kresebné liniové ornamenty označující 

komentářové texty a umístěné také v záhlaví  stran patřících komentářům a dopisům 

čtenářů.   

     

     Jednou ze zásadních změn je rovněž používání infografiky, tedy způsobu prezentace 

dat a faktů, které souvisí s daným článkem a  mohou a nemusí být zmiňovány v textu. 

Infografika  prezentuje  tato  fakta  v  tabulkovém  přehledu  umístěném  vedle  článku 

(případně  nad  či  pod   článkem).  Infografika  uvádí  tato  fakta  v  zjednodušeném 

grafickém přehledu  barevně,  typograficky či  kresebně  odlišená  tak,  aby se  čtenář  v 

uvedených datech rychle orientoval bez nutnosti vyhledávat je v textu. HN používaly 

infografiku i před relaunchem, součástí relaunche ovšem bylo její výrazné rozšíření a 

stala se součástí téměř každého rozsáhlejšího textu.   

______________________________
178)  Iniciála  je  větší  ozdobné  nebo  zdobené  písmeno  na  začátku  začátku  prvního  odstavce  kapitoly. 
Citováno z: BURIÁNEK,Zdeněk, KOPŘIVA, Jaroslav, RÝPAR,Vladimír. ABC o grafické úpravě novin 
a časopisů. Praha: Orbis, 1961. 222. stran. I. Vydání. str. 199
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     Dalšími dominantními prvky nového layoutu Hospodářských novin jsou barevný 

podkres vybraných rubrik (například rubrika Komentáře nebo Politikon Jindřicha Šídla 

jsou  jsou  podkresleny  světle  béžovým  podkladem)  a  stejně  tak  zavedení  nových, 

verikálně umístěných rubrik s bohatou infografikou. Tyto rubriky jsou rovněž barevně 

podkresleny, tentokrát světle šedou a světle fialovou barvou a mají podobu jeden a půl 

sloupcového obdélníku  vertikálně  umístěného  při  krajích stran po délce  celé  strany. 

Jednou z těchto nově zavedených rubrik je rubrika 24 hodin, která v grafickém souhrnu 

přináší  chronologický  přehled  aktuálních  očekávaných  událostí  včetně  udání  času. 

Stejným  typem  vertikální  rubriky  je  Pódium,  které  obsahuje  glosy  a  přehled 

významných událostí z oblasti kultury. 

     Hospodářské noviny se pomocí nového layotu rozhodly také více propagovat svůj 

zpravodajský web iHNed.cz.  Sem každý den kopírují  obsah svého tištěného vydání. 

Některé části textů, jež se v důsledku omezeného místa nedostaly do tištěného vydání, 

jsou  součástí  rozšířené  verze  článků  na  iHNed.cz.  V  takových  případech  redakce 

umisťuje  pod  dané  články  v  tištěných  HN  odkazy  k  webu  iHNed  a  poutáním  k 

dotyčnému článku na webu. 

     Na poslední stranu přibyl po relaunchi dosud rovněž nepoužívaný prvek, a tím je 

takzvané „Foto dne“. Jde o fotografii zlomenou do velkého formátu 15,5 x 25 cm, která 

horizontálně pokrývá celou půlstranu. Do rubriky  Foto dne redakce vybírá fotograficky 

zajímavá  témata  a  kvalitně  zpracovanou  fotografii,  která  dokumentuje  některou  z 

hlavních aktuálních událostí z domova nebo ze zahraniční. Na konec novin také přibyla 

rubirka English Lesson, která nabízí lekce angličtiny. 

5. 2. 2 Grafické změny Mf Dnes  
     Relaunch Mladé fronty Dnes, na kterém pracoval art director Mf Dnes Petr Hořejší a 

švýcarská grafička Katja Hösli, nebyl z grafického hlediska tak výrazný, jako tomu bylo 

v případě Hospodářských novin. Změněných grafických prvků v novém layoutu novin 

tolik nenajdeme. Přesto na první pohled nejvýraznější změnou je přepracované logo a 

záhlaví deníku. Logo tvoří především písmena slova DNES. To sice zůstává stále sytě 

červené  jako  v  původní  verzi,  ovšem  došlo  ke  zvýšení,  rozšíření  a  celkovému 

zvýraznění loga. Došlo také k zmenšení slov Mladá fronta, což ještě zvýraznilo DNES. 
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     Designéři také mírně typograficky upravili design písmen, takže například písmeno 

„D“je  v  nové  verzi  serifové179,  kdežto  v  původní  podobě  loga  serify  u  písmene  D 

nenajdeme. Také došlo k mírnému zvětšení a posunutí písmene „S“. Černý nadtitul nad 

logem  tedy  nápis  „Mladá  fronta“  je  naopak  převeden  do  písma  typu  antikva  z 

původního  moderního  fontu.  Pod  logo  deníku  přibyl  tenký  červený  pásek  s  bíle 

kresleným odkazem na webový server Mf Dnes www.iDnes.cz. „Vzdor zařazení nových 

grafických prvků a infografiky by měl redesign podpořit konzervativní vzhled novin,“  

vysvětluje šéfredaktor Robert Čásenský.180 

     Výrazným grafickým posunem je také vynechání černého navigačního pásku pod 

logem novin, ve kterém měla Mf Dnes v původní verzi bílým písmem vepsáno datum a 

cenu na stánku a pro předplatitele, tedy jenž tvořil jakousi zkrácenou tiráž. Hned po ním 

následovaly barevně vyvedené obdélníkové upoutávky na texty uvnitř novin. Nově jsou 

tyto  upoutávky umístěné hned pod logem novin bez liniového odražení  a zkrácenou 

tiráž  najdeme  v  pravém  horním  rohu.  Deník  rovněž  změnil  umístění  a  způsob 

zalamování  svých upoutávek v dolní části  stránky.  Před relaunchem byly u každého 

vydání součástí titulní strany upoutávky řešené obtažením rámce textu dvěma tenkými 

červenými pásky a jedním modrým, širším páskem, v němž čtenáři  našli  předpověď 

počasí vykreslenou piktogramy. Místo toho jsou nyní upoutávky na vnitřní texty řešeny 

jako jednosloupce obtažené a oddělené pouze tenkou černou linií a seřazené jsou vedle 

sebe ve čtyřsloupci v dolní části stránky.   I u Mf Dnes došlo po relaunchi ke zvětšení 

titulků, především titulků hlavních text stránek. Ovšem není tak markantní, jako tomu 

bylo v případě HN, a nezměněný zůstal také typ používného písma. 

____________________________
179) Serif (též patka)je strukturální detail v typografii, který na znacích některých písem (takzvaná serifová 
nebo též  patková písma)  tvoří  příčné  ukončení  některých  tahů.   Citováno z:  česká  verze internetové 
encyklopedie  Wikipedia,  Serif.   [cit.  2011-20-04,  15:11].  www.cs.wikipedia.org,  Dostupné  z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Serif
180)  Rozhovor s Robertem Čásenským viz Příloha č. 1
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     Vizuální  změny se dotkly také  grafiky vnitřních  stran Mf Dnes.  Především se 

změnila  loga  jednotlivých  sešitů,  které  tak  působí  více  svébytně  a  od  celostátního 

prvního sešitu jsou více graficky oddělené.  „Chtěli jsme třeba zdůraznit to, že máme 

samostatné noviny pro každý kraj, to znamená regionální části. Potřebovali jsme tedy 

zvýraznit hlavičky těch samostatných sešitů. Proto se proměnily.  Dříve byly hlavičky  

sešitů psané stejným písmem, jako je logo Dnes. Změnily jsme je tak, že jsme jim dali  

všem stejnou  barvu  a  změnili  jsme  písmo,“  popisuje  šéfredaktor  Čásenský.181 Tedy 

každý ze čtyř sešitů (Regiony, Ekonomika, Sport s kulturou a TV servisem) nově dostal 

své vlastní logo, kreslené tučným červeným bezpatkovým fontem. 

     Z dalších změn uvnitř sešitu je nutné zmínit záhlaví vnitřních stran. Mf Dnes nově 

umístila  do záhlaví  každé z vnitřních  stran logo „DNES“, tentokrát  ovšem v šedém 

provedení. Rovněž v záhlaví přibyl nový grafický prvek, a to jsou tmavě a světle šedé 

čtverce v záhlaví, v nichž je tučným tmavě šedým a bílým fontem vykresleno označení 

sešitu (písmeno A, B, C nebo D) a nadpis rubriky (např. Téma dne). 

     Mladá fronta Dnes, stejně jako Hospodářské noviny začala více používat infografiku 

jako doplněk k článkům, které obsahují větší množství dat a faktů, jež je možné pro 

přehlednost  zopakovat  jen  v  číslech  nebo  jednotlivých  slovech  vedle  textů.  Ovšem 

zároveň  se  během relaunche  jiných  grafických  prvků  deník  zbavil,  a  to  především 

nadužívání  tučně kreslených nadtitulků a  citátů.  Právě červené citáty  aktérů události 

popisované v článku, umístěné častokrát doprostřed rámce článku, používala Mf Dnes 

velmi často, ovšem paradoxně vizuální dojem z článku spíše tříštily a tiskovou stranu 

znepřehledňovaly.  Stejně  tak  tomu  bylo  kvůli  hojnému  užívání  červeně  kreslených 

nadtitulků v záhlaví stran, jež tvořily doprovod ke všem hlavním textům stran. Díky 

vynechání těchto křiklavých prvků působí po relaunchi layout stran klidněji, uceleněji a 

více konzervativně než před relaunchem. 

        

_____________________________
181) Rozhovor se šéfredaktorem Mf Dnes Robertem Čásenským, viz příloha č. 1
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5. 3 Obsahová analýza obsahu  
     Každá výrazná změna grafiky periodika s sebou přináší také změny ve způsobu 

koncepce textů a výběru obsahu. Hospodářské noviny jako součást  relaunche přijaly 

také změnu prezentace faktů z čistě  textové formy do formy grafického znázornění. 

Články  v  HN  začaly  doplňovat  barevné  grafy  a  tabulky,  které  grafickou  formou 

prezentují vybraná data. To ale pro redaktory a rovněž pro editory novin v některých 

případech znamená, že tato data již nemusí vnášet do textu svých článků, že je mohou 

vynechat,  nebo  alespoň  jejich  část,  a  prezentovat  je  pouze  graficky.  V  některých 

případech  s  takovou  změnou  přichází  také  jisté  zjednodušení  textu,  kdy  autor 

předpokládá, že čtenář si informace najde v  infografice. 

     

      Kvůli zavedení užití rozsáhlé infografiky rovněž dochází k situacím, kdy infografika 

není jen doplňkem k textu, ale je náhradou za celý článek. Jako například ve vydání z 

pátku 20. dubna 2011, kdy tématem  Hospodářských novin na stranách 2 a 3 byla vládní 

krize.182 Redakce chtěla popsat údajně blízký vztah mezi tehdejším ministrem dopravy 

Vítem Bártou a prezidentem České republiky Václavem Klausem. Místo aby tento vztah 

autor popsal v analytickém článku, zvolila redakce jako prostředek prezentace tématu 

infografiku.  Výsledkem  je  názorná  modro-šedo-bílá  infografika  zabírající  celou 

horizontální  půlstranu.  Grafika  sestává  z  barevných  obdélníků  a  fotek  Víta  Bárty  a 

Václava  Klause.  V  každém  z  obdélníků  je  dvěma  větami  stručně,  až  heslovitě 

vysvětlena  podstata  a  vývoj  vztahu  těchto  politiků.  V takové  situaci  je  autor  kvůli 

výrazně omezenému prostoru na vyjádření  nucen k zjednodušení problému a k užití 

extrémní situační zkratky.        

     Více infografiky, více fotek, vertikálních předělů a pásků také zabírá na straně více 

místa, tudíž jej méně zbývá na samotné texty. Autoři jsou proto nuceni psát kratší útvary 

a omezují tak některé zprávy na čistě zpravodajské texty, bez širšího pozadí a kontextu. 

     Pravděpodobně nejvýrazněji se v obsahových změnách HN projevila změna velikosti 

a  uspořádání  titulků.   Ty se  totiž  zvětšily  v  šíři,  výšce  i  řezu  písma.  Tudíž  rovněž 

zabírají  na straně, jejíž rozměr ovšem zůstal  po změně layoutu nezměněn, podstatně 

více místa. 

_____________________________
182) KREČ, Luboš. Symbióza Václava Klause a Věcí veřejných. Hospodářské noviny, 15.4.2011, č.075, 
str. 3
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     Zvětšení  fontu  titulků  vyžaduje  menší  počet  slov,  a  tudíž  opět  autory  nutí  k 

zjednodušení pojmenování skutečnosti. Právě v tomto aspektu relaunche HN můžeme 

sledovat  jistý  odklon  od  čisté  konzervativnosti  a  serióznosti  směrem  k  „horkým 

novinám“183 či až k bulvarizaci. Stejně tak působí větší množství fotografií s důrazem na 

jedinou dominantní fotografii s emotivním nábojem na titulní straně, což opět spíše než 

ke konceptu seriózních novin odkazuje k příklonu k zajímavým „horkým novinám“. 

     Že celkové působení Hospodářských novin po relaunchi něco ze své serióznosti 

ztratilo,  potvrzují  i  reakce,  jež  dostával  Petr  Schönfeld  od  čtenářů.  Podle 

Schönfeldových slov, si čtenáři po relaunchi stěžovali, že ubylo textu a přibylo grafiky. 

„Že je tam zbytečně moc volných prostorů a že ty grafy jsou zbytečně moc velké. To je  

to klasické světlo v tisku. A také že titulky jsou moc velké a že je to moc zbulvarizované.  

Negativních reakcí ale bylo asi jen asi 10 až 15 procent. Ale z průzkumu, který se dělal  

hned po realunchi, vyplynulo, že ani nevědí, co slovem bulvarizace vlastně myslí.“184 

     V případě Mladé fronty Dnes přinesl relaunch obsahových změn méně,  protože 

relaunch nebyl tak rozsáhlý jako u HN. Kvůli rozšíření regionálního zpravodajství se 

také  změnila  jeho  struktura.  Zpráv  z  regionů  je  v  Mf  Dnes  po  relaunchi  více  a 

zpravodajství tak přináší více regionálních informací. Podobně tomu je u zpravodajství 

z ekonomiky, které rovněž díky samostatnému sešitu získalo více prostoru. Došlo také k 

přesunutí vydavatelských příloh, kdy rubrika Vzdělávání byla přesunuta ze středečního 

vydání  na  čtvrteční  a  rubrika  Test  z  pátečníku  do  středečníku.  Díky  zavedení 

dvoustránkové rubriky Téma dnes se v deníku již na prvních čtyřech zpravodajských 

stranách začaly objevovat kromě klasických zpráv také obsáhlejší analytické texty.   

_____________________________

183)  Pojem Horké noviny odkazuje ke konceptu proměny seriózních novin na noviny co nejzajímavější. 
Vladimír Křivka ve své bakalářské práci vypracované na UK FSV popisuje tuto proměnu na příkladu 
proměny Mf Dnes. „Na začátku 21. století byl koncept pracovně pojmenovaný Horké noviny aneb cesta,  
jak dělat seriózní noviny co nejzajímavější a co nejpřitažlivější....Proměna na „žhavější“, tedy čtenářsky  
atraktivnější obsah proběhla v deníku v několika podstatných krocích. V příručce z roku 2004 například  
plánovalo vedení novin, že čtenářům nabídnou „více fotek než dříve“, napínavější titulky, jež „mají větší  
náboj“ či zprávy, které „vzbuzují u čtenářů emoce, mají náboj a vtip, píší příběhy“... „Zásadní roli v  
cestě ke splnění desatera Horkých novin plní podle manuálu správně sestavená, žhavá titulní strana,  
vhodný výběr titulků a přitažlivých snímků zachycujících děj či živý výraz .“ 
Citováno z: KŘIVKA, Vladimír. Proměna titulní strany deníku Mladá fronta DNES v průběhu 21. století.  
Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra žurnalistiky, 2007. 62 s. Vedoucí diplomové 
práce Doc. PhDr. Barbora Osvaldová. str. 22 - 23
184) viz rozhovor s Petrem Schönfeldem, příloha č. 2 
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5. 4 Náklady na relaunch 
     Pro porovnání efektivity obou relaunchů, jimiž sledované deníky prošly, je nezbytné 

také přiblížit  výdaje,  které  byly  s  redesigny spojeny.  V tomto  bodě ale  může práce 

nakládat  jen  s  omezeným  množstvím  dat,  protože  množství  finančních  prostředků 

vynaložených na přípravu a realizaci relaunche (honoráře designérům, zajištění pobytu 

zahraničních  designérů  v  České  republice,  polygrafický  materiál,  technologické 

vybavení, průzkum mezi čtenáři) upřesnilo jen vydavatelství Economia. Mafra z důvodu 

udržení obchodního tajemství částku neuvedla.

     Economia ústy Petra Schönfelda, který v době relaunche v Economiii působil jako 

ředitel divize deníku a časopisů, uvedla, že náklady na relaunch se pohybovaly ve výši 

zhruba  dvou  milionů  korun.  Economia  ovšem v  rámci  redesignu  novin  zavedla  do 

redakce Hospodářských novin a jejich příloh také nový redakční systém pro psaní textů 

a práci s layoutem InDesign od společnosti Adobe, který stál osm milionů korun. Pokud 

bychom tedy do  nákladů  na  relaunch  Hospodářských  novin  počítali  i  nákup tohoto 

redakčního systému, činí náklady zhruba deset milionů korun.185 

     Dá se předpokládat, že Mafra měla přímé náklady na relaunch Mladé fronty Dnes 

výrazně  nižší,  protože  jak  uvedl  šéfredaktor  Mf  Dnes  Robert  Čásenský,  hlavním 

autorem nového designu byl  art director Mf Dnes Petr Hořejší,186 který byl v daném 

období zaměstnancem vydavatelství,  tudíž nebylo třeba vyplácet mu zvláštní honorář 

ani zajišťovat  jeho pobyt v ČR (na rozdíl od Economie, která pozvala tým španělských 

grafiků  studia  Cases  I  Associats  na  týdenní  pobyt  do  ČR,  během  něhož  asistovali 

editorům a redaktorům HN při zavádění grafických změn).     

     

    Při porovnání nákladů na relaunch obou periodik ovšem můžeme pracovat s údaji o 

nepřímých výdajích, tedy především s náklady na marketingovou kampaň propagující 

novou podobu novin. U Hospodářských novin i u Mf Dnes šlo především o inzerci v 

tisku,  televizi,  rádiích  a  také  outdooru  (billboardy,  reklamní  poutače).  Předmětem 

porovnání se stává údaj o ročních výdajích na inzerci, a to pouze za propagaci deníků, 

nikoliv jejich magazínů a dalších supplementů. 

_____________________________
185) viz rozhovor s Petrem Schönfeldem, příloha č. 2 
186) viz rozhovor se šéfredaktorem Mf Dnes Robertem Čásenským, příloha č. 1
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     Porovnávat budeme roky, v nichž daný deník prošel relaunchem, tedy jej propagoval 

marketingovou kampaní (HN - rok 2009, Mf Dnes – rok 2010) ve srovnání s rokem, 

kdy žádný z deníků relaunch nerealizoval (rok 2008), tedy šlo o běžnou, pravidelnou 

inzerci. 

    Economia investovala v roce 2008 do propagace Hospodářských novin 19 371 336 

korun, přitom nejvíce (18 545 720 korun) investovala do spotů v rádiích, v TV se žádná 

inzerce neobjevila.  Mafra investovala  v roce 2008 do propagace Mladé fronty Dnes 

celkem 133 650 148 korun.  Největší  položkou byla  reklama  v TV, do které  Mafra 

investovala  110 346 758 korun.187  

     Vydavatelství Economia v roce 2009, tedy v době relaunche HN, investovalo do 

inzerce 26 599 667 korun. Tedy přesto že šlo o „krizový“ rok, Economia zaplatila v 

roce relaunche HN za inzerci o  7 228 331 korun více než v roce 2008. To představuje 

37,3procentní nárůst výdajů za inzerci. 

     Vydavatelství Mafra zaplatilo v roce 2010, tedy v době relaunche Mladé fronty Dnes 

83  833  886 korun.  To  je  o  49  816 262  korun méně  než  v  roce  2008.  To naopak 

představuje pokles výdajů na inzerci oproti roku 2008 o 37,2 procent. Je ale důležité 

zmínit, že roky 2009 a 2010 byly již zasaženy krizí, a vydavatelé, stejně jako mnoho 

jiných firem, výdaje na inzerci omezovalo. Abychom tedy porovnávali porovnatelné a 

získali  skutečnou představu o tom,  jak se  zvýšil  objem prostředků vynaložených na 

propagaci Mf Dnes spojenou s relaunchem deníku, podívejme se u Mafry na rok 2009, 

tedy rok před  relaunchem.  Tento  rok byl  sice již  zasažený krizí,  nicméně Mf Dnes 

relaunch v tomto roce nerealizovala. V roce 2009 vynaložila Mafra na propagaci 71 861 

911.188 To je v porovnání s „relaunchovým rokem“ 2010 o 11 971 075 korun méně. Dá 

se  tedy  předpokládat,  že  toto  zvýšení  o  11  971  075  představuje  skutečně  zvýšení 

inzertních výdajů spojených s relaunchem deníku. To představuje zvýšení oproti roku 

2009 o 16,6 procent. 

    Tedy zatímco Hospodářské noviny zvýšily kvůli relaunchi inzertní výdaje o 37,3 

procent, Mf Dnes zvýšila inzertní výdaje na relaunch jen o 16,6 procent. 

____________________________
187)  Zdroj  dat  –  Kantar  Media  a.s.,  placená  databáze  inzertních  výdajů,  data  poskytlo  vydavatelství 
Economia (viz příloha č. 3) 
 188) Tamtéž
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6. Komparace výsledků relaunchů
      Relaunche Hospodářských novin i Mladé fronty Dnes se od sebe v mnoha aspektech 

liší.  Oba deníky sice prošly v nedávném čase změnou, tato změna se ale odehrála v 

různém stupni rozsahu, za odlišných podmínek, byla provedena odlišným způsobem i s 

odlišným záměrem. Chceme-li tyto dva relaunche porovnat, je třeba udělat to v několika 

rovinách. Jedním ze způsobů srovnání jsou dopady na ekonomiku novin. Tedy pokusím 

se zodpovědět otázku, jak  relaunch deníku ovlivnil jeho ekonomickou úspěšnost. Jaký 

měl dopad na prodeje a jak ovlivnil vůli inzerentů v tomto deníku inzerovat.  

     

     Druhým zkoumaným  aspektem bude spokojenost čtenářů. Oba deníky podle svých 

proklamací  realizovaly relaunch proto,  aby se  jejich čtenářům „více líbil“,  aby bylo 

publikum  spokojenější.  Obě  vydavatelství  si  proto  nechala  krátce  po  relaunchi 

zpracovat průzkum veřejného mínění mezi svými čtenáři, ve kterém se jich výzkumné 

agentury ptaly na spokojenost s různými aspekty relaunche a pokoušely se tak zjistit, do 

jaké míry se relaunch setkal s vkusem a potřebami čtenářů. Obě vydavatelství pro účel 

této  práce  své  výzkumy  spokojenosti  čtenářů  poskytla,  nicméně  nedala  souhlas  se 

zveřejněním jejich plného znění.  

     Třetím, neméně důležitým aspektem, je reflexe relaunche mezi odbornou i laickou 

veřejností. Jak v případě realanche Hospodářských novin, tak u Mf Dnes vyvolal nový 

vizuál  deníků poměrně  hlasité  reakce,  které  v  některých  případech dokonce přiměly 

vydavatele určité grafické prvky ještě dodatečně upravit.  

6. 1 Dopady relaunchů na ekonomiku novin
     Jak  již  bylo  řečeno,  Hospodářské  noviny  jsou  zaměřeny  na  „byznys  skupinu“ 

čtenářů. Oproti tomu profilace čtenářů Mf Dnes je širší a čtenáři tohoto deníku patří 

spíše do střední ekonomické vrstvy lidí, se středním vzděláním (podíl vysokoškolsky 

vzdělaných čtenářů tvoří u Mf Dnes jen 22%, 43 % tvoří čtenáři se SŠ s maturitou, 35% 

čtenáři  se  ZŠ  vzděláním  bez  maturity)189 Ovšem  porovnání  cen  inzerátů  v 

Hospodářských novinách  a  v  Mladé  frontě  Dnes  přináší  zjištění,  že  ceny inzerce  v 

těchto dvou denících jsou na velmi podobné cenové úrovni. 

_____________________________
189)  Citováno z: webové stránky vydavatelství Mafra.  Pro inzerenty: Koho oslovujete: Čtenáři Mf Dnes. 
[cit.  2011-21-04,  19:40].  www.mafra.cz,  Dostupné  z:  http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all
%5Ccs_pro-inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm&menu=

                                                                    58



     

     Jako vzorek pro porovnání cen inzerce bude sloužit celostránkový barevný inzerát 

vycházející  v hlavním sešitě  deníku,  a  to v  pondělí.  V Hospodářských novinách by 

takový inzerát  v současnosti  stál  532 049 korun190 a  v Mladé frontě Dnes by stejný 

inzerát přišel na 516 780 korun (ve čtvrtek dokonce na 644 670 korun)191 (v ceníkových 

cenách bez slev). Důvodem této cenové vyrovnanosti je pravděpodobně výše prodaného 

nákladu,  která  je  u  Mf  Dnes  nesrovnatelně  vyšší,  tudíž  inzerent  osloví  větší  počet 

spotřebitelů  (Mf  Dnes  dosahovala  na  konci  roku  2010  průměrně  237  433  kusů 

prodaného nákladu, oproti tomu HN jen 43 927 kusů prodaného nákladu)192  

     Inzertní výkon Hospodářských novin před relaunchem v dubnu  2009 (jeden měsíc 

před  relaunchem)  činil  36  982  895  korun  za  měsíc  (bez  autoinzerce,  bez 

supplementů).193 Inzertní výkon deníku  rok relaunchi, v dubnu 2010 činil 36 183 028 

korun  měsíčně.  To  představuje  meziroční  pokles  o  799  867  korun,  tedy  o  2,1  %. 

(Záměrně  je  pro  srovnání  vybrán  interval  jednoho  roku,  aby  se  předešlo  zkreslení 

srovnání kvůli např. sezónním výkyvům.) 

     Inzertní výkon Mladé fronty Dnes před relaunchem v únoru 2010 činil 154 168 085 

korun (pro celostátní i regionální část, bez autoinzerce, bez supplementů). Ve stejném 

období příští rok, tedy v únoru 2011, deset měsíců po relaunchi představuje inzertní 

výkon Mf Dnes 119 584 696 korun.194  To představuje meziroční pokles o 34 583 389 

korun, tedy o 22,4 %. 

     Je  zřejmé,  že  v  obou případech  se  relaunch  deníků  na  inzerci  nijak  pozitivně 

neprojevil.  Místo  aby nový,  podle  vydavatelů  vylepšený  vzhled  novin  přilákal  více 

inzerentů,  naopak ještě  inzerce ubylo.  V případě Mladé fronty Dnes  je procentuální 

pokles markantnější než u Hospodářských novin.  

_____________________________
190) Citováno z: webové stránky vydavatelství Economia. Inzerce: Ceníky titulů. [cit. 2011-21-04, 19:42]. 
www.economia.ihned.cz, Dostupné z: http://economia.ihned.cz/7/obsah-sekce/inzerce/
191)  Citováno z: webové stránky vydavatelství Mafra. Pro inzerenty: Mf Dnes s magazíny. [cit. 2011-21-
04,  19:55].  www.mafra.cz,  Dostupné  z:  http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all%5Ccs_pro-
inzerenty_mlada-fronta-dnes-s-magaziny.htm&menu=
192) Citováno z: Unie vydavatelů, Výzkum čtenosti: Aktuální data 3.Q. a 4.Q. 2010, str. 3. [cit. 2011-21-04, 
19:47]. www.uvdt.cz. Dostupné z  www: <http://www.uvdt.cz/Upload/876.pdf>
193) Všechna následně uváděná data o inzertním výkonu deníků pocházejí z: zdroj dat – Kantar Media a.s., 
placená databáze inzertních výdajů, poskytlo vydavatelství Economia 

194)  Citováno  z:  Unie  vydavatelů,  Monitoring  inzerce:  aktuální  data  Únor  2011 [cit.  2011-21-04, 
20:36].www.uvdt.cz, dostupné z: http://www.uvdt.cz/
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     V případě Mf Dnes není pokles inzerce, který může být způsobený přetrvávající 

krizí,  nijak překvapivý.  Šéfredaktor  Mf Dnes sám přiznal,  že  ani  neočekává  rapidní 

zvýšení  inzerce  díky  nové  grafice  deníku.  „Boom  nové  inzerce  se  zařizuje  jinak.  

Například tak, že rozšíříte svou tematickou nabídku.  Když jsme před pár lety začali  

vydávat magazín Ona Dnes, tak jsme si díky tomu sáhli na inzerci, kterou jsme do té  

doby nepřitahovali  vůbec, a to je ženský segment,“ řekl šéfredaktor Mf Dnes Robert 

Čásenský.195 Ovšem  v  případě  Hospodářských  novin  představuje  pokles  inzerce  z 

pohledu vydavatele překvapení. Jedním z hlavních důvodů relaunche totiž naopak byl 

záměr inzerci v deníku posílit. „Šlo spíš o to, aby se z hlediska grafického a z hlediska 

vzhledu novin vytvořily  prostory a moduly pro nové,  dosud nepoužitelné nasazování  

inzerce. Aby ji šlo umístit do jiných prostorů a v jiných rozměrech, atraktivnějších pro  

inzerenty. To znamená, že relaunch měl hlavně otevřít prostor pro efektivnější inzerci,“ 

řekl Petr Schönfeld.196  

     

     Dalším měřítkem ekonomického efektu relaunchů Hospodářských novin a Mf Dnes 

je  dopad  na  prodeje  deníků.  A  to  jak  formou  pultového  prodeje,  tak  formou 

předplatného.  V  lednu  2009  (tedy  pět  měsíců  před  relaunchem)  dosahoval  denní 

průměrný prodaný náklad (předplatné a pultový prodej) Hospodářských novin 51 721 

kusů.197 Z toho 41 329 kusů činilo předplatné. O rok později, v lednu 2010, tedy osm 

měsíců po relaunchi, činil prodaný náklad 42 005 kusů. Předplatné přitom činilo jen 34 

916 kusů. To představuje meziroční pokles prodaného nákladu o 9716 kusů výtisků HN, 

čili o 18,7 procent.      

   

     U Mladé fronty Dnes propad nebyl tak výrazný. V lednu 2010, tedy tři měsíce před 

relauchem) představoval denní prodaný náklad deníku (předplatné a pultový prodej) 219 

621 kusů. Z toho předplatné činilo 109 136 kusů. O rok později, v lednu 2011, tedy 

devět měsíců po relaunchi, se denně deníku prodalo v průměru 215 273 kusů a počet 

objednaného  předplatného  zůstal  téměř  na  stejné  úrovni,  tedy  na  109  347  kusech. 

Prodaný náklad Mf Dnes tedy meziročně klesl o 4348 kusů, což představuje propad jen 

o 2 procenta. 

_____________________________
195) viz rozhovor se šéfredaktorem Mf Dnes Robertem Čásenským, příloha č. 1
196) viz rozhovor s Petrem Schönfeldem, příloha č. 2 
197)  Všechna  následně  uváděná  data  o  vývoji  prodeje  deníků  HN  a  Mf  Dnes  pocházejí  z  databáze 
Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR, Ověřovaná data: Periodický tisk.  [cit. 2011-22-04, 13:02].
 www.abccr.cz. Dostupné z www: http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/
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     Nutno ovšem dodat, že nižší meziroční pokles prodeje Mf Dnes mezi lety 2010 a 

2011 oproti výraznému poklesu prodeje Hospodářských novin mezi lety 2009 a 2010 

nemusí  přímo  souviset  s  relaunchem  ani  s  dobrou  obchodní  strategií  vydavatelství 

Mafra. Výrazný podíl na tom mohla mít také příznivější situace na trhu ve sledovaném 

období. 

     Jak již bylo řečeno (Kapitola 4.2 Ekonomická situace na noviném trhu v ČR),  krize 

zasáhla českou ekonomiku již v roce 2008. Na mediálním trhu se nejvíce projevila v 

roce 2009 a zpočátku roku 2010, kdy byly poklesy prodejů periodik nejvýraznější. V 

roce  2010  ovšem  přišlo  na  český  deníkový  trh  všeobecné  mírné  oživení  prodejů. 

Například v květnu 2010 se v České republice prodalo denně průměrně 1,262 milionů 

výtisků deníků, což sice znamenalo meziroční pokles o 6,1 procenta, v meziměsíčním 

srovnání se ovšem prodej již zvýšil o 2,2 procenta198 a šlo tak o první výrazný vzestup 

prodejů českých deníků od začátku krize.  "Prodej deníků v květnu 2010 byl nejvyšší od 

začátku roku a potvrzuje tak pokračující stabilitu jejich prodeje v letošním roce," uvedla 

Unie vydavatelů.199 

     

     Že roky 2010 a  2011 představují  oproti  roku 2009 oživení,  dokazují  i  údaje o 

prodejích sledované Mladé fronty Dnes.  Zatímco v lednu 2011, jak již bylo řečeno, 

prodeje Mf Dnes poklesly meziročně jen o 2 procenta, v lednu 2010 oproti lednu 2009 

(tedy hlavní sledované období představuje rok 2009) meziročně prodej Mf Dnes klesl o 

celých 11 procent (v lednu 2009 byl prodaný náklad Mf Dnes 246 934 kusů, v lednu 

2010 jen 219 621 kusů, rozdíl činí 27 313 prodaných výtisků).200 

______________________________
198) Zpráva ČTK, Prodej deníků v květnu meziročně poklesl o 6,1 procenta. Datum vydání: 12.7. 2010      
Čas  vydání:  10:38,  ID:  T201007120237501,   [cit.  2011-22-04,  09:57].  www.čtk.cz,  Dostupné  z: 
http://ib.ctk.cz/infobanka/
199) Tamtéž
200) Kancelář  ověřování  nákladu  tisku  ABC ČR,  Ověřovaná  data:  Periodický  tisk.   [cit.  2011-22-04, 
13:02].www.abccr.cz. Dostupné z www: http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/
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6. 2 Dopady relaunchů na čtenářské publikum 
     Navzdory skutečnosti, že jak v případě Hospodářských novin, tak i v případě Mladé 

fronty Dnes se relaunch deníku do jeho ekonomické úspěšnosti nijak výrazně příznivě 

nepromítl,  průzkumy  mezi  čtenáři,  jež  si  každé  z  vydavatelství  nechalo  krátce  po 

relaunchi svého deníku zpracovat, dopadly spíše pozitivně. 

6. 2. 1 Dopady relaunchů na čtenářské publikum HN 
     Economia uskutečnila v květnu 2009 dotazníkové šetření, ve kterém byly použity jak 

uzavřené,  tak  otevřené  otázky.  Průzkum probíhal  ve  dvou etapách.  První  šetření  se 

uskutečnilo  bezprostředně,  a  to  první  den  po  relaunchi,  formou  online  dotazníku. 

Celkem se první  etapy průzkumu zúčastnilo  683 převážně  pravidelných čtenářů  HN 

(86% z nich uvedlo,  že Hospodářské noviny čte 5 krát  týdně) a všichni  z nich byli 

předplatitelé. 67,6% respondentů mělo vysokoškolské vzdělání, 30,7% středoškolské s 

maturitou. 70,3% dotázaných byli muži, nejčastěji ve věku od 30 do 59 let. Nejčastěji 

pracovali jako soukromí podnikatelé nebo vedoucí pracovníci. V anketě nazvané „Jak se 

Vám líbí  nová podoba HN?“ měli  oslovení  čtenáři  přiblížit  své první dojmy z nové 

podoby HN.

     Na otázku „Seznámil(a) jste se s prvním vydáním Hospodářských novin v nové 

podobě.  Řekl(a)  byste,  že  tato  změna byla  krokem správným směrem?“ odpovědělo 

69% dotázaných že ano, nebo spíše ano (Určitě ano – 198 dotázaných, 29,5%, Spíše ano 

-  266 dotázaných, 39,6%)201 

     K otázce:  „Když porovnáte dnešní podobu Hospodářských novin s předchozí, jak 

hodnotíte grafickou podobu nových HN?“ odpovědělo 62,4 % respondentů, že nové HN 

jsou určitě nebo spíše lepší (Určitě lepší – 188 respondentů, 27,8 %, Spíše lepší – 234 

respondentů, 34,6 %) deset procent dotázaných uvedlo, že nové HN jsou stejné jako ty 

staré a 27,5 procent respondentů zastávalo názor,  že Hospodářské noviny jsou spíše 

nebo určitě horší než před relaunchem (Spíše horší – 143 respondentů, 18,3%, Určitě 

horší – 62 respondentů, 9,2%). 

    

 

______________________________
201) Průzkum spokojenosti mezi čtenáři HN poskytlo vydavatelství Economia
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   Pozoruhodné je,  že  na otázku,  zda si  čtenář  myslí,  že  jsou nové HN co se  týká 

přehlednosti  uspořádání  informací  a  velikosti  prostoru  poskytovaného  tématům 

vzhledem k jejich důležitosti na tom lépe než staré HN, odpovědělo jen něco málo přes 

půlku oslovených respondentů kladně. Odpovědělo tak 56,3 respondentů (Určitě lepší – 

132  respondentů,  19,7%,  Spíše  lepší  –  245  respondentů,  36,6%).  Přitom  právě 

přehlednost  informací  a  možnost  dát  tématům větší  prostor  byly  podle  slov  ředitele 

studia Cases i Associats Francisca Amarala91 jedny z hlavní důvodů relaunche. 

     Ještě  zajímavější  byly  ovšem  při  hodnocení  spokojenosti  čtenářů  s  novými 

Hospodářskými  novinami  odpovědi  na  otevřené  otázky.  Tyto  otázky  totiž  dávaly 

respondentovi prostor vyjádřit konkrétněji své námitky vůči relaunchi a konceptu, který 

zavedl. Jedna z otevřených otázek průzkumu například zněla:  „Jaké jsou Vaše první  

pocity po přečtení dnešního vydání Hospodářských novin v nové podobě? Co se Vám na 

nich líbí, co oceňujete jako změnu k lepšímu?“

     Dotazovaní ovšem více než „změny k lepšímu“ popisovali své negativní dojmy. 

Většina  odpovědí  obsahovala  výhrady  ke  stejným  aspektům  relaunche.  Čtenářům 

vadilo,  že  HN  se  podle  jejich  dojmu  odklonily  od  své  tradice  jediného  skutečně 

konzervativního deníku v České republice a přiblížily se více ostatním deníkům na trhu. 

     „Vypadají jako ostatní popnoviny. Ještě nějaké barevné poprsí na titulní stránku a  

nerozeznáte je od blesku. Opravdu je to  hrůza. Škoda že je předplatné na celý rok a 

nejde zrušit,“ uvedl jako odpověď na otevřenou otázku jeden z respondentů. 

      „Mám smíšené pocity. Působí na mě trochu jako bulvár. Všude plno fotek, malé  

nadpisy, velké nadpisy. Také se mi na starých HN daleko více zamlouval typ použitého  

písma s patkami, takže celkově mi připadaly čistější a úhlednější,“ zněla reakce dalšího 

z  účastníků  průzkumu.  „Vyhovoval  mi  vzhled  i  uspořádání  dřívější.  Působily  

(Hospodářské noviny před relaunchem) na mne serioznějším dojmem,“odpověděl další 

z  oslovených.  „Farbiček  je  moc.  Víc  konzervatizmu  by  slušelo  víc,“  zněla  další  z 

kritických odpovědí.  „Nepřehledné, zmatené, více zbytečně velkých titulků, obrázků a  

prázdných  míst,  méně  skutečných  informací,“  reagoval  také jeden  ze  čtenářů  na 

inovovaný design.

      Mezi odpovědmi ovšem byla i velká část hodnocení, kdy čtenář z nových HN získal 

na první  pohled hned dobrý dojem.  Často právě onen výrazný design,  který někteří 

čtenáři  kritizovali  a  hodnotili  jej  negativně  jako  odklon  k  bulváru,  byl  důvodem 

pochvaly od jiné skupiny čtenářů. 
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„Jsou barevnější, poutavější. Líbí se mi i kousek angličtiny na konci,“ sdělil například 

jeden  z  respondentů.  „Přijdou  mi  mnohem  exkluzivnější.  Díky  nové  grafice  věnuji  

jednotlivým článkům větší pozornost. Taky mne zaujaly lepší  grafy a statistiky,“  zněla 

další reakce.  

    Poměrně častou reakcí byl názor, že HN ve své dosavadní podobě vycházely dlouho a 

že si na ně v této podobě již čtenáři zvykli. Zároveň ale respondenti uváděli, že pro ně 

nebude obtížné zvyknout si i na nový design a na změnu tradice. 

     „Každá změna je zpočátku brána jako že to bude k horšímu,protože člověk nemůže  

najít informace tam kde byly. Ale jistě po čase poznáme že to bylo k lepšímu. Tak jako  

tomu  bylo  dříve,  když  HN  přecházely  do  tohoto  formátu  který  mají  nyní,“  sdělil 

například jeden z dotázaných. 

     „Zpočátku jsem si  nemohla zvyknout,  než jsem se zorientovala.  První dojem po  

přečtení pondělních HN byl uspokojivý, tak uvidíme. Určitě nové uspořádání, grafickou 

úpravu  shledávám  pozitivní,  člověka  jednotlivé  články  na  první  pohled  zaujmou  a  

nakonec si celý článek přečte,“ odpověděla jedna ze čtenářek.

     Druhá z otevřených otázek této etapy průzkumu zněla:  „A je něco, co byste nové  

podobě  Hospodářských  novin  vytkl(a)?  Respondenti  pochopili  tuto  otázku  velmi 

podobně jako tu předchozí a podobně na ni také odpovídali. Odpovědi se opět velmi 

lišily. Negativní reakce se opět orientovaly především na aspekt výraznější barevnosti, 

zvětšení titulků, větší rozsah grafiky, na více fotek a ilustračních obrázků. 

„Již dlouhou dobu se mi nelíbí  množství  reklamy. Mám někdy pocit,  že jsem dostal  

reklamní  prospekt.  HN  odebírám kvůli  jejich  informační  hodnotě.  Nová  podoba  mi 

připomíná bulvární tisk. Ohromné fotografie a titulky, mám pocit, že je i písmo menší 

(určitě  v některých článcích).  Skutečně musí zabírat  tak velké místo palcové  titulky,  

velké  fotografie  a  reklamní  strany,  to  vše  na  úkor  zpráv,  které  od  Vašeho  deníku  

očekávám? S kolegy jsme se shodli, že zvážíme další prodloužení předplatného pro naše  

společnosti,“ reagoval jeden ze čtenářů. 

     Vedení Economie se rozhodlo po týdnu od vydání  prvních HN v nové podobě 

výzkum  zopakovat.  Druhá  etapa  dotazování  proběhla  ovšem  v  mnohem  menším 

rozsahu, s jen třetinovým počtem dotázaných.   
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     Ve druhé etapě hodnocení oslovila Economia 238 čtenářů,  rovněž předplatitelů. 

Druhá etapa dotazování se uskutečnila od 28.5.2009, tedy deset dní ode dne, kdy vyšly 

Hospodářské noviny v nové podobě. Hodnotící skupinou byli čtenáři, kteří se účastnili i 

první etapy hodnocení. Tentokrát celých 93% dotázaných tvořili čtenáři, kteří uvedli, že 

HN čtou pětkrát týdně, 73% z nich byli muži a 72,5% z dotázaných mělo vysokoškolské 

vzdělání.  

     Druhá etapa hodnocení v uzavřených otázkách dopadla pro HN celkově ještě méně 

pozitivně, než první kolo dotazování. Na otázku: „Prošel(a) jste si Hospodářské noviny 

od pondělí do pátku, máte tedy jako čtenář (ka) jasnější představu o nové podobě HN - 

nových rubrikách,  uspořádání  hlavního  tématu  atd.  Jak  s  odstupem týdne  hodnotíte 

provedené  změny?  Řekl(a)  byste,  že  tyto  změny  byly  cestou  správným  směrem?“ 

odpovědělo jen  63%, že ano (Určitě ano – 26,8%, 63 čtenářů, Spíše ano – 36,2%, 85 

čtenářů).191 To je oproti prvnímu kolu dotazování pokles u odpovědi Ano o 6 % (v první 

kole odpovědělo Určitě ano nebo Spíše ano 69% procent oslovených čtenářů.) 

     Více  negativní  byly  i  odpovědi  na  otázku „Na první  pohled  přibylo  sice  více 

grafických prvků,  ale  jejich cílem je přinášet  informace  přehledněji  než v  dlouhých 

odstavcích  textu.  Když  se  celkově  zamyslíte  nad  grafickou  podobou  nových  HN a 

porovnáte ji s předchozí, jaké je Vaše současné hodnocení?. Na tento dotaz odpovědělo 

57,9% dotázaných, že grafika nových HN je lepší (Určitě lepší – 28,1%, 66 dotázaných, 

Spíše  lepší  29,8%,70  dotázaných).  V předchozím kole  dotazování  bezprostředně  po 

relaunchi ovšem odpovědi Určitě ano nebo Spíše ano tvořily 62,4%, což bylo oproti 

druhé etapě dotazování o 4,5% více. 

     Na volnou otázku „Co se Vám na nových HN líbí, co byste ocenil(a) jako změnu 

k lepšímu“  tentokrát  čtenáři  reagovali  výrazně  pozitivněji,  než  při  prvním  kole 

výzkumu,  kdy odpovědi  na  tuto  otázku  byly  spíše  negativní.  Dotazovaní  oceňovali 

především vyšší přehlednost listu.  

     „Že se vám podařilo během týdne doladit strukturu obsahu a nové grafiky do celkem  

dobré přehlednosti a poutavosti, což v prvním vydání nové podoby tak patrné nebylo.  

Myslím,  že  pokud  bude  tento  trend  pokračovat,  budou  HN  velmi  dobré,“  napsal  

například jeden z respondentů. 
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    Z  odpovědí  na otevřené  otázky ovšem vyplývá,  že  v  období  jednoho týdne  po 

relaunchi si čtenáři na nový design HN poněkud více zvykli. 

     „Jednotlivé  uveřejňované  články  jsou  přehlednější  a  výstižnější  hlavně  díky 

výrazným nadpisům, barevné provedení některých pasáží textu je líbivější,“ odpověděla 

na  první  otázku  jedna  ze  čtenářek.  „Přehledné,  rozmanité  písmo,  volná  místa  na 

stránkách působí příjemně, člověk nemá na  pocit přehlcení informacemi,“  uvedl svůj 

názor další ze čtenářů. V průměru každý pátý čtenář uváděl, že se mu noviny lépe čtou a 

že jsou pro něj uživatelsky příjemnější: „Přestože se mi to první den moc nezdálo, zvykl  

jsem si poměrně rychle, lépe se čtou, více komentářů a analytických článků.“ „Jsou 

čtivější, více se přiblížily i člověku, který není jen ekonom.“ 

      Respondenti měli také v jedné z otevřených otázek hodnotit podobu a obsah nových 

rubrik. Často zmiňovaná byla rubrika Moje HN. „Zpřehlednění stránky finanční trhy -  

zlepšení orientace v krátkých článcích (headliny označující  sektor) - oživení  celkové  

podoby novin  -  nové  rubriky  (např.  English  lesson,  moje  HN)  -  zatraktivnění  části  

Kultura a Sport (dosud jsem tyto rubriky četl jen velice výjimečně, možná je teď začnu  

občas i číst :-) “ 

     Naopak na otázku „Co byste nové podobě vytkli?“ byla opět nejčastější odpovědí 

„bulvarizace“ vzhledu.  Čtenáři nové podobě HN vytýkali, že mají pocit, že nový design 

Hospodářským  novinám  změnil  image  seriózního  listu  a  posunul  je  k  bulvárnímu 

vzhledu.  V  kritických  vyjádřeních  představuje  tento  názor  polovinu  odpovědí. 

„Enormní  zvýraznění nadpisů a titulků zavání rysem bulvárních novin, některé články  

svým obsahem i jednoduchým textem se bulvárnímu tisku dosti přiblížily - doufám, že je  

to jenom můj dojem a skutečný záměr vydavatele HN takový není a ani pro budoucnost  

to není cílem.“   Čtenáři  hodnotili  také skutečnost,  že kvůli  rozšíření grafiky a fotek 

došlo k zmenšení prostoru na texty a autoři jsou častěji nuceni své články psát v co 

nejkratší možné formě. Někteří tuto změnu hodnotili pozitivně.  „Články jsou hutnější,  

připadá mi, že v nich je méně omáčky, což mi vyhovuje. Přehled o obsahu a zajímavá 

čísla 24 hodin mně rovněž vyhovuje. Je zajímavá každodenní anketa, i když je to jen pro  

zpestření. Pochvaluji si hutnost a přehlednost, přesto mně čtení novin zabere více času 

asi  45 minut, prostě je čtu pozorněji a více mě zajímají,“  napsal například jeden ze 

čtenářů. 
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     Ovšem více respondentů na tuto změnu reagovalo negativně. Celkem 40% všech 

kritických ohlasů se vztahovalo právě k této změně, kdy nová grafika potlačila text a 

sami čtenáři  získali  pocit,  že  ubylo textu na úkor velkých titulků a fotek. Tento typ 

reakcí představuje v průměru 40 % ze všech kritických ohlasů.193

    „Příliš velké titulky spotřebují mnoho prostoru na úkor informací. Jako by nebylo o  

čem psát. HN sice mají jinou vnější podobu, ale snaží postihnout kde co, jako kterékoli  

jiné  noviny.  Pel-mel,  od  všeho  trochu,“  napsal  do  otevřené  odpovědi  jeden  z 

respondentů. „Obávám se, že velikost obrázků bude na úkor množství informací,“ zněla 

další reakce. „Vadí mi bombastické titulky jako v bulváru, spousta prázdného místa na 

úkor množství informací (nemáte o čem psát?) Nepotřebuji být omračován titulky, chci  

si přečíst fundované články. Domnívám se, že se objem článků zmenšil na úkor titulků,“  

reagoval ve výzkumu jeden z respondentů. 

6. 2. 1 Dopady relaunchů na čtenářské publikum Mf Dnes
   Výzkum  mezi  čtenáři  si  nechalo  po  relaunchi  Mladé  fronty  Dnes  zpracovat  i 

vydavatelství Mafra.  Šetření, které pro Mafru zhotovila agentra pro výzkum veřejného 

mínění  Stem Mark,  proběhlo v termínu 22.  června  2010 – 13.  července  2010,  tedy 

začalo měsíc po relaunchi. Na rozdíl od výzkumu, který prováděla Economia, v tomto 

šetření nešlo jen o první dojmy z proměny deníku, ale zaměřený byl šířeji. Výzkum měl 

celkově zmapovat vnímání image deníků Mladé fronty Dnes a Lidových novin mezi 

čtenářskou populací.  Stejně tak měl zjistit  hodnocení deníku a jeho rubrik. Měl dále 

zmapovat  vazbu  mezi  četbou  zpravodajského  serveru  www.iDnes.cz  a deníkem Mf 

Dnes.  Stejně tak bylo  součástí  výzkumu zjistit,  jak čtenáři  vnímají  název  Mf Dnes. 

Jeden z oddílů výzkumu,  který je pro účely této  práce podstatným, je také věnován 

„nedávným změnám“ (tedy relaunchi) a dopadu těchto změn na čtenáře.      

     Výzkum probíhal kombinací kvalitativní  a kvantitativní  metody. Část výzkumu se 

odehrávala  formou  tzv.  face  to  face  dotazování,  tedy  osobním  pohovorem.  Část 

výzkumu  také  byla  realizována  formou  telefonického  a  internetového  dotazování. 

Výzkum proběhl po celém území České republiky. 
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    Skupinu  respondentů,  kteří  se  zúčastnili  výzkumu  face  to  face,  jenž  rovněž 

zahrnoval i oddíl výzkumu věnovaný hodnocení změn po relaunchi Mf Dnes,  tvořilo 

770 čtenářů. Mezi nimi byli pravidelní i příležitostní  čtenáři Mf Dnes,  někteří kupují 

deník ve volném prodeji, někteří jsou předplatitelé. Ženy tvořily 55% vzorku, nejčastější 

věk respondentů byl 30-59 let, nejčastější vzdělání bylo vyučen (41% respondentů) a 

středoškolské s maturitou (36% respondentů).  

     

     Jedna z otázek při dotazování typu focus group202  zněla, zda čtenáři Mladé fronty 

Dnes vidí za poslední rok ve svém deníku nějaké zlepšení (jde o periodu, jež zahrnuje i 

období relaunche). Na tento dotaz odpovědělo 50% čtenářů, kteří mají Mf Dnes jako 

svůj hlavní a nejčtenější deník, že Mf Dnes v posledním roce zůstává na stejné úrovni. 

Celkem 42% dotázaných dále uvedlo, že se Mf Dnes v posledním roce zlepšuje (Velice 

se zlepšuje uvedla 4% dotázaných, Spíše se zlepšuje uvedlo 38% dotázaných). Dále 5% 

respondentů uvedlo, že Mf Dnes se za poslední rok spíše zhoršuje a 1% dotazovaných 

čtenářů zastává názor, že se deník v posledním roce velice zhoršuje.   

     Výzkum  zahrnoval  také  otázku,  ve  kterém  aspektu  se  deník  podle  názoru 

respondentů  zlepšuje  nejvíce.  V  nabídce  byly  následující  možnosti:  nestrannost  a 

objektivnost novin, přehledné řazení rubrik a listů, styl psaní redaktorů a čtivost deníku, 

rozsah poskytovaných  informací,  celková  grafická  úprava  a  kvalita  příloh  (Magazín 

Dnes,  Víkend).  Nejvíce  respondentů (celkem 44%) odpovědělo,  že  nejvíce se  podle 

jejich názoru za poslední rok zlepšila kvalita příloh. Na druhém místě čtenáři uváděli 

grafickou úpravu novin (ta se zlepšuje podle 42% respondentů),  na třetím místě  byl 

rozsah poskytovaných informací (zlepšuje se podle názoru 33% respondentů). 

     Pozoruhodné je, že kritérium přehledného řazení rubrik a listů, které bylo jedním z 

hlavních  důvodů relaunche  a  také  největší  změnou  “nové Mf Dnes“  považovalo  za 

zlepšující se jen 27% respondentů, 69% z nich se domnívalo, že řazení rubrik a listů 

zůstává stále na stejné úrovni a 8% dokonce uvedlo, že se v tomto aspektu Mf Dnes 

zhoršila. 

_____________________________
202) Focus group je skupinový rozhovor,  během něhož se diskutuje v okruhu deseti  až dvaceti  osob s 
marketingovým výzkumníkem a řeší  se marketingový problém. Moderátor  musí  být  zcela objektivní, 
musí  se vyznat  v diskutované problematice i  v otázkách skupinového chování.  Následně se výsledky 
výzkumu analyzují a interpretují. Citováno z: web společnosti Intel Marekting, Marketingový výzkum:  
Focus group. [cit. 2011-23-04, 15:22]. www.intelmarketing.cz, Dostupné z:http://www.intelmarketing.cz/
marketingovy-vyzkum/focus-group.html
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     Na výzkumu spokojenosti čtenářů Mf Dnes je zajímavý také detailnější pohled na 

otázku regionálního zpravodajství.  Jak již bylo řečeno (kapitola 5.1.2. Změna pozice 

značky  a  vydavatelského  konceptu  Mf  Dnes),  důležitým  faktorem  bylo  pro 

vydavatelství  také  posílení  regionálního  zpravodajství.  Deník  dokonce  za  účelem 

zesílení  a  zviditelnění  zpravodajství  z  regionů vytvořil  pro regiony zvláštní  sešit  B, 

který  je  v  každém  vydání  vložen  hned  za  hlavním  celostátním  sešitem.  Přesto  je 

evidentní, že čtenáře změna neoslovila, že ji neshledávají jako dostatečnou a že jim i 

přes tyto zásahy redakce stále rozsah regionálního zpravodajství nevyhovuje. 

     Při otázce, kolik je které rubrice věnováno v deníku prostoru a kterou z rubrik by 

bylo vhodné rozšířit, velice výrazně vedla rubrika Informace z regionu. Že je rubrice 

Informace  z regionu v deníku věnováno málo  prostoru odpovědělo 23% dotázaných 

čtenářů (což byla nejvyšší dosažená hodnota v této kategorii) a zpravodajství z regionů 

se tak stalo zdaleka nejnaléhavějším adeptem na rozšíření, i přesto že před měsícem byl 

spuštěn nový koncept Mf Dnes, který regiony posílil.   

     Adekvátní srovnání výzkumů spokojenosti čtenářů Hospodářských novin a Mladé 

fronty  Dnes  není  za  těchto  podmínek  možné,  protože  oba  předložené  výzkumy 

veřejného mínění se  v mnoha ohledech výrazně liší. Economia provedla svůj výzkum 

bezprostředně  po  spuštění  relaunche  Hospodářských  novin  a  výzkum byl  zaměřený 

pouze na spokojenost čtenářů s novými HN. Mafra svůj výzkum pojala šířeji, otázek 

položila více, ale jen dvě z nich se týkaly skutečně porovnání „starého“ a „nového“ 

deníku. Přesto pokud měli čenáři porovnat úspěšnost relaunchů těchto deníků z hlediska 

čtenářské spokojenosti, lépe by v tomto porovnání dopadly Hospodářské noviny.  Při 

otázkách,  které  byly  zaměřené  na  porovnání  stavu  před  a  po  relaunchi  odpovědělo 

62,4%  respondentů,  že  nové  HN  jsou  určitě  nebo  spíše  lepší  (Určitě  lepší  –  188 

respondentů,  27,8  %,  Spíše  lepší  –  234  respondentů,  34,6  %).  Ve  druhém  kole 

dotazování  tuto  odpověď  zvolilo  57,9%  dotázaných (Určitě  lepší  –  28,1%,  66 

dotázaných, Spíše lepší 29,8%,70 dotázaných).  Ovšem v případě Mf Dnes zlepšení v 

době,  kdy deník procházel  relaunchem zaznamenalo jen  42% dotázaných (Velice se 

zlepšuje uvedly 4% dotázaných, Spíše se zlepšuje uvedlo 38% dotázaných). 
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6. 3 Reflexe relaunchů v českém tisku 
     Oba deníky na sebe kvůli svému relaunchi upoutaly pozornost ostatních médií, 

především  internetových  a  tištěných.  Specializované  servery  o  médiích,  grafickém 

designu  a  typografii,  odborné  tištěné  časopisy  pro  grafické  tvůrce  nebo  pro  oblast 

marketingu,  ale  například  i  hlavní  české  zpravodajské  deníky,  se  bezprostředně  po 

relaunchích  Hospodářských  novin  a  Mladé  fronty  Dnes  pustily  do  jejich  reflexe. 

Některá média se omezila na stručnou, zpravodajsky zpracovanou informaci o tom, že 

HN nebo Mf Dnes realizovaly svůj relaunch, vyjmenovaly několik hlavních změn, které 

relaunch přinesl a citovaly několik vět vydavatele nebo šéfredaktora o plánech dalšího 

směřování deníku.203 

     Ovšem v  mnoha  případech  média  k  tomuto  tématu  publikovala  rozsáhlejší,  a 

především  podrobnější  články,  rozhovory,  analýzy  a  komentáře,  jejichž  autory  jsou 

uznávaní  odborníci  v  oblasti  médií  a grafického  designu.  Tito  autoři  analyzovali 

relaunche HN a Mf Dnes z odborného hlediska a jejich příspěvky tak představují cenný 

pohled  na  kvalitu  redesignu  v  mnoha  různých  aspektech.  Naprostá  většina  těchto 

odborných  zhodnocení  ovšem  vyznívá  pro  vydavatele  a  pro  deník  jako  takový 

negativně.  

   Den  poté,  co  Hospodářské  noviny  poprvé  vyšly  v  nové  podobě,  uveřejnil 

zpravodajský  týdeník  Týden  na  svém  online  serveru  polemický  článek  o  novém 

konceptu HN.  Autorka Marie Frajtová oslovila grafického designéra Pavla Šťastného z 

grafického studia Plechárna, dále vedoucího katedry žurnalistiky na Filosofické fakultě 

Univerzity Palackého Petra Orsága a mediálního vědce Jana Jiráka z Fakulty sociálních 

věd pražské Univerzity Karlovy. Každý z odborníků se měl k relaunchi Hospodářských 

novin krátce vyjádřit.  Všichni tři zastávají  názor,  že Hospodářské noviny především 

podlehly „celoevropskému trendu zdůrazňujícímu vizuální informace“.204  

_____________________________
203) Například zpráva online serveru časopisu Týden, která byla publikovaná v den spuštění  relaunche 
Hospodářských novin 18.5. Po krátké informaci o hlavních grafických a obsahových změnách, připomíná 
zpráva  stručně  historii  vydavatelství  Economia  a  vývoj  na  trhu  s  tištěnými  deníky  za  poslední  rok. 
Citováno z: zpráva převzatá z ČTK, online server časopisu Týden.  Hospodářské noviny vyšly s novou 
grafikou.  [cit.  2011-24-04,  12:50].  www.tyden.cz,  Dostupné 
z:http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/hospodarske-noviny-vysly-s-novou-grafikou_120102.html
204)  FRAJTOVÁ,  Marie.  Hospodářské  noviny  bodují  u  čtenářů  možná  víc  než  u  odborníků.  Časopis 
Týden.  19.5.2009  [cit.  2011-24-04,  14:18].  www.tyden.cz,  Dostupné 
z:http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/nove-hospodarky-boduji-u-ctenaru-mozna-vic-nez-u-
odborniku_120357.html
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     Petr Orság například k nové podobě HN uvedl: „Pro mě je nový layout promarněná 

příležitost, Hospodářkám slušel starší design, který ho odlišoval od ostatních českých  

deníků. Myslel jsem si, že trend v „modernizaci" bude udávat Mladá fronta Dnes, ale ta  

působí  vedle  Hospodářských  novin  konzervativně.“205  Orság  vytkl  Hospodářským 

novinám především posílení  grafických prvků. Vizuálních informací  je podle  něj  na 

stránkách přemíra a vytlačují text. „To je celoevropský trend, kterému odolávají jedině  

německé deníky Die Welt, Süddeutsche Zeitung a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sice i  

ony zařadily na titulní strany fotografie, ale stále je u nich primární text. Titulní stránka  

Hospodářských  novin  mi  připadá  spíš  jako  homepage  internetového  serveru.  To 

naznačuje směr, jakým se média budou posouvat. Nevěřím teoretikům, kteří  ohlašují  

smrt tisku, ale sbližování mezi tištěnými a elektronickými médii je určitě patrné,“ řekl 

Orság.206 

     Oproti tomu grafický designér Pavel Šťastný považuje nové Hospodářské noviny za 

„překvapivě svěží“ s „přehlednou grafikou vnitřního rozřazení kapitol a s výraznými 

vertikálními celostránkovými předěly“.207  Nelíbí se mu ale titulní strana. „Tváří se jako 

kdyby měla s vnitřní  úpravou dalších stran pramálo společného.  Obálka ale  noviny 

prodává. Přehršel různých druhů písma na jedné ploše vytváří nesourodý mix a logo 

Hospodářských novin najednou vypadá jako zapomenutá relikvie z dávných časů. Je to  

snad odraz naší ekonomiky?"208

     Jan Jirák z FSV UK hodnotí novou grafiku jako příliš „agresivní“ a „vtíravou“. „Na 

mne, už poněkud usedlého, staršího člověka, působí nová podoba až příliš agresivně.  

Grafická změna hlavičky rezignovala na střídmou eleganci původní podoby. Stránky 

jsou neklidné, barevně vtíravé, titulky zbytečně velké. Soudím, že jsou to obtíže počátků  

a  že  redakce  se  časem naučí  s  novými  prvky  nakládat  klidněji.  Docela  vítám jisté  

odlehčení stylu.“ Jirák dále soudí, že změna by mohla podpořit zájem mladších čtenářů 

o tento titul,  ale zároveň také „oslabuje dosavadní jedinečnost  HN v české mediální  

krajině“. Prací s grafikou, barvou a stylem HN podle Jiráka nyní víc zapadají do „české 

deníkářské produkce.“209         

_____________________________
205) FRAJTOVÁ,  Marie.  Hospodářské  noviny  bodují  u  čtenářů  možná víc  než  u  odborníků.  Časopis 
Týden.  19.5.2009  [cit.  2011-24-04,  14:46].  www.tyden.cz,  Dostupné 
z:http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/nove-hospodarky-boduji-u-ctenaru-mozna-vic-nez-u-
odborniku_120357.html
206) Tamtéž
207) Tamtéž
208) Tamtéž
209) Tamtéž
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     K redesignu Hospodářských novin se na stránkách časopisu o reklamě a médiích 

Strategie vyjádřil také český novinář, dramatik a spisovatel Karel Hvížďala. I on však 

byl  je  změnám,  které  relaunch  přinesl,  spíše  kritický.  Hvížďala  namítá,  že  nové 

Hospodářské noviny měly původně přinášet vyšší a střední třídě více informací a že by 

se to mělo projevit vyšší hustotou informací na decimetr čtvereční stránky.  „Relaunch 

však  signalizuje  opak:  zředění  informací,  větší,  humpolácké  titulky,  hypertrofované  

fotografie,  rozsahově  (nikoli  informačně)  předimenzovaná  infografika,“210 píše 

Hvížďala, podle kterého se nové HN jen podbízejí lidem, kteří se už odnaučili číst a v 

novinách si jen listují. Takových je ale podle Hvížďaly už na trhu dost. 

     Kritického  přijetí  ze  strany odborné  veřejnosti  se  po  uvedení  svého relaunche 

dočkala  také  Mladá  fronta  Dnes.  Jelikož  změna  grafiky  u  Mf  Dnes  nebyla  až  tak 

komplexní a výrazná jako u HN, reakcí v tisku a na internetu bylo o něco méně. Ovšem 

ostrá  kritika  přišla  hlavně  ze  strany  profesionálních  grafických  designérů,  kteří  se 

soustředili  především  na  pozměněné  logo  Mf  Dnes.  Jeden  z  předních  českých 

designérů-typografů  současnosti Filip Blažek, napsal do časopisu Typo, který se věnuje 

typografii,  grafickému  designu  a  vizuální  komunikaci,  poměrně  rozsáhlou  kritiku 

změny provedení loga.  Především má výhrady k písmenu S ve slově Dnes,  které je 

podle Blažkova názoru z typografického hlediska amatérsky provedené. „Nejstrašnější  

na současné podobě hlavičky novin je školácká chyba ve zpracování písmene S. Každý,  

kdo přišel do styku s typografií a písmem, by měl vědět, že písmeno S (slovy Oldřicha  

Menharta) ´musí být kresleno nahoře i dole přes písmovou linii, aby byl zastřen optický  

dojem krácení jeho výšky v sousedství kolmých písmen'. Písmeno S v logu přesahuje  

verzálkovou dotažnici, ale dotýká se účaří. Písmeno S tak v logu působí dojmem, že se  

vznáší,“211 píše Blažek. Designér dále kritizuje doplnění spodního serifu u písmene D. 

(viz kapitola 5. 2. 2 Grafické změny Mf Dnes)  „Tím se z loga stal jakýsi typografický  

paskvil.  Proč má D levý dolní serif, zatím co písmeno E tento serif nemá?.... (Logo)  

Vypadá  jako  skica  amatéra  bez  základních  znalostí  typografie  a  tvorby  písma,“212 

uzavírá Blažek. 

_____________________________
210) HVÍŽĎALA, Karel.  Rozpačitý relaunch HN.  Časopis Strategie. 25.5.2009 [cit. 2011-24-04, 14:46]. 
www.strategie.cz Dostupné z: Mediální archiv Newton MediaSearch. http:http://mediasearch.newtonit.cz/
news.php?uqid=ADE519CF-02D0-4D6B-9297-150D43FB0544
211  BLAŽEK, Filip. Amatérské logo Mf Dnes.Web časopisu Typo. 23.3.2010. [cit. 2011-24-04, 16:55]. 
www.typo.cz, dostupné z: http://www.typo.cz/amaterske-logo-mf-dnes/
212) Tamtéž
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Závěr
     Tato diplomová práce přináší ucelený pohled na změny grafické podoby (relaunche) 

dvou celostátních českých deníků Hospodářských novin a Mladé fronty Dnes, které tyto 

deníky realizovaly v květnu 2009 a březnu 2010.

      První kapitoly práce stručně mapují vývoj trhu tištěných deníků v České republice 

od  polistopadového  období  do  současnosti.  Dále  práce  dokumentuje  vývoj  dvou 

konkrétních deníků HN a Mf Dnes od období jejich vzniku až do posledních etap jejich 

vývoje,  s  důrazem  na  období  posledního  desetiletí.  V  další  části  práce  přibližuje 

strukturu vydavatelství Economia a Mafra, které Hospodářské noviny a Mladou frontu 

dnes vydávají, a definuje jejich pozice na českém mediálním trhu. Práce klade zvláštní 

zřetel na ekonomické zázemí těchto dvou významných vydavatelství a shrnuje dopady 

celosvětové  finanční  krize  na  jejich  ekonomickou  stabilitu.  Výsledkem  srovnání 

ekonomické  úspěšnosti  vydavatelských  domů  je  zjištění,  že  krize  se  výrazně  dotkla 

obou  vydavatelů  a  oběma  se  v  roce  2009  meziročně  snížil  provozní  zisk.  Ovšem 

vydavatelství Economia bylo v roce 2009 krizí zasaženo více. Zatímco u Mafry snížení 

zisku představovalo 28,7%, v případě Economie zisk klesl o 51%.  V dalších kapitolách 

práce přibližuje situaci na mediálním trhu v Evropě a ve Spojených státech amerických, 

stejně jako situaci na mediálním trhu v České republice v období let 2008 až 210. Práce 

se zaměřuje na ekonomické pozadí mediálního trhu, mapuje důsledky ekonomické krize 

v jednotlivých odvětvích, především s přihlédnutím k poklesu tržeb z prodeje inzerce 

inzerentů a poklesu prodaných nákladů deníků. 

     Stěžejní část této práce tvoří kapitoly věnované relaunchům deníků. V první fázi 

práce přibližuje důvody, které vydavatele přiměly relaunche svých deníků realizovat a 

také  popisuje  změny  pozice  značky  a  vydavatelského  konceptu  jednotlivých 

vydavatelství.   Výsledkem je  zjištění,  že  přestože  se  oba  relaunche  Hospodářských 

novin a Mladé fronty Dnes uskutečnily jen necelý rok po sobě,  oba vydavatelé jimi 

sledovali rozdílné cíle. Zatímco Economia relaunch Hospodářských novin realizovala za 

účelem posílení inzerce a nabídnutí inzerentům vhodnější grafické moduly pro umístění 

inzerce, Mafra při relaunchi Mladá fronty Dnes chtěla posílit a zviditelnit  regionální 

zpravodajství  deníku,  a  to  jak  za  účelem  posílení  regionální  inzerce,  tak  také  se 

záměrem  posílit  prodeje  deníku  v  regionech. 
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     Stěžejním cílem, jejž tato práce sleduje, je zhodnocení relaunchů jako takových. 

Samostatné kapitoly detailně analyzují podstatné rysy grafických změn obou deníků a 

jejich rozsah. Práce dochází k závěru, že relaunch Hospodářských novin se uskutečnil v 

širší míře a komplexnější podobě, než tomu bylo v případě Mf Dnes. Zatímco Mf Dnes 

veskrze pouze přeskupila uspořádaní vnitřních rubrik a sešitů a zvýraznila své logo na 

titulní  straně,  Hospodářské  noviny  realizovaly  komplexní  změnu  vizuálního  stylu 

deníku. Výrazné změny se odehrály na titulní straně deníku, který zcela změnil své logo 

i  záhlaví  novin,  změnil  font  a  způsob používání  titulků,  stejně  jako kvůli  relaunchi 

vznikly zcela nové rubriky. 

     Práce  rovněž  mapuje  obsahové  změny  deníků,  které  vznikly  v  návaznosti  na 

relaunch.  Výraznější  obsahové  změny  se  uskutečnily  především  v  případě 

Hospodářských novin,  které  kvůli  změně  velikosti  titulků  a  zvýšení  míry  používání 

infografiky a doplňujících grafických prvků, musely přikročit i ke změně způsobu psaní 

článků. Zpravodajské články i titulky v HN jsou po relaunchi kratší, zaměřené jsou jen 

na hlavní, nejpodstatnější informace s tendencí používat zkratku ve vyjádření. 

     Práce si rovněž kladla za cíl porovnat ekonomické dopady relaunchů deníků na jejich 

ziskovost.  Dochází  k  závěru,  že  ani  jeden  ze  sledovaných  deníků  nezaznamenal 

bezprostředně po relaunchi zvýšenou míru ziskovosti z inzerce ani z prodejů. Naopak u 

obou deníků  došlo  v  období  po  relaunchi  k  meziročnímu  poklesu  ziskovosti.  Práce 

ovšem  rovněž  bere  v  úvahu  skutečnost,  že  oba  relaunche  se  odehrály  v  době 

ekonomické recese, která měla za následek všeobecně rozkolísanou situaci na trhu a 

výrazný pokles ziskovosti firem ve všech odvětvích. 

     Závěrečné kapitoly této práce jsou věnované souhrnu hodnocení relaunchů ze strany 

čtenářů  i  ze  strany  odborné  veřejnosti.  Zatímco  čtenáři  HN  přijali  relaunche  spíše 

pozitivně (62,4% respondentů ve výzkumu uvedlo, že  nové HN jsou určitě nebo spíše 

lepší) u  Mf Dnes zlepšení v době, kdy deník procházel relaunchem zaznamenala jen 

necelá polovina dotázaných (42%). 

     Hodnocení ze strany odborné veřejnosti se ukázalo být v obou případech negativní. 

Hospodářským  novinám  grafičtí  designéři  i  mediální  vědci  vyčítají  odklon  od 

konzervativní podstaty deníku směrem k bulváru, Mladé frontě Dnes odborníci vyčetli 

především špatné zpracování změny loga deníku. 
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Summary 
     The  aim  of  this  thesis  is  to  describe  and  compare  graphic  relaunches  of  the 

nationwide daily newspapers Hospodářské noviny and Mladá fronta Dnes which the 

publishers  did  in  2009  and  2010.  This  thesis  reveals  that  these  two  relaunches 

distinguish in many ways. Graphic relaunch of Hospodářské noviny was more extensive 

with  many  newly  established  graphic  elements.  On the  contrary  relaunch  of  Mladá 

fronta Dnes does not include so many graphic changes, it is focused much more on the 

chages in content  and sorting the sections and pages. The second aim of this thesis was 

to compare the economic success of both relaunches. In this way the conclusion is that 

none of the relaunches caused enhancement of revenues and profit to the publishers. 

Moreover,  the economic crisis  has stigmatised both of the publishers so both of the 

publishers lost during years part of the profit. The Economia publisher decreased the 

earnings of 51 procent, the Mafra publisher lost 28,7 procent of the earnings. 

       Final chapters of this work portray the readers and experts satisfaction with the 

relaunches.  The  readers  evaluation  data  came  from  researches  which  both  of  the 

publishers  did  shortly  after  the  relaunch.  The  readers  evaluation  of  the  relaunch  of 

Hospodářské noviny imply that 62,4 procent of the readers find new appearance to be 

better  or  rather  better  than  before.  In  the  case  of  Mladá  fronta  Dnes  the  readers 

evaluation happend worse. Only 42 procent of its readers answered that this daily press 

has improved after  the relaunch.  There is  also evaluation  of  the media  and graphic 

design  experts.  The  classification  is  mostly  negative.  Graphic  designers  and  media 

experts reproach to Hospodářské noviny that this newspaper diverts away from quality 

papers and approximates to tabloid. In the case of Mladá fronta Dnes the experts object 

the unprofessional elaboration of the logo. 
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Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor s Robertem Čásenským, šéfredaktorem Mladé fronty Dnes 

Z.K.: Mf Dnes spustila svůj grafický relaunch Realunch v březnu 2010. Bylo to 
rozhodnutí redakce, nebo přímo vedení vydavatelství? 
R. Č.: U novin i u magazínů obecně platí, že po nějaké době, kdy mají stejnou podobu, 
je  dobré  je  zkusit  zmodernizovat.  Tak  jako  se  vyvíjí  design  všech  výrobků  na 
zeměkouli,  tak  se  vyvíjí  i  design  magazínů,  časopisů a  novin.  Stejně  tak  v  televizi 
probíhají redesigny.  My jsme předtím měli  poslední výraznější změnu podoby novin 
měli 6. února 2006 a po čtyřech letech jsme přišli s mírnou předělávkou. Ten impuls 
přišel z vedení redakce, ne od vydavatele. Je také velmi pravděpodobné, že zhruba za tři 
roky, tedy v roce 2013 se podoba Mladé fronty opět promění. S magazíny se to děje 
úplně stejným způsobem.  

Z.K.: S jakým záměrem jste ten relaunch spouštěli? 
R. Č.:  Chtěli jsme, aby noviny byly přehlednější, aby v nich vznikl prostor pro větší 
témata skládající se třeba ze dvou stránek, když ta příslušná událost nebo síla tématu 
tomu odpovídá.  K tomu jsme potřebovali  vymyslet,  jak k sobě do určitých  balíčků 
vkládat jednotlivé prvky. Chtěli jsme také mít výraznější poutání hlavního prodejního 
tématu pod logem novin a chtěli jsme tomu celkově dát o něco modernější podobu. 

Z. K.: Co všechno jste měnili? 
R. Č.:  Jedna ze změn byla například jiné řazení novin. Touhle změnou většinou jiné 
noviny neprocházejí. Hned na druhé místo, tedy do druhého sešitu, jsme dali regionální 
přílohu, která předtím vycházela až na konci. A snažili jsme se zpřehlednit i strukturu 
novin. Dnes to máme tak, že každý den vychází hlavní zpravodajský sešit a každý den 
také vychází druhý sešit,  který je regionální.  Od pondělí do čtvrtka je to samostatný 
regionální sešit, v pátek a v sobotu, kdy nemáme deníkovou základní strukturu na čtyři 
sešity, ale jen na dva, tak za regionální přílohou následují další rubriky. Další změnou 
je, že jsme do třetího sešitu spojili ekonomiku a takzvané tematické přílohy, což jsou 
třeba přílohy Peníze, Auto nebo Zaměstnání. Myslíme si, že takhle to spolu dává dobrý 
logický celek a ohlasy inzerentů to potvrzují. Ve čtvrtém sešitě máme sport a kulturu 
tak,  aby  sport  měl  samostatnou  titulní  stranu.  Já  osobně  bych  byl  rád,  kdybychom 
dokázali mít samostatnou titulní stránku v sešitu i pro kulturu, ale titulní strany máme 
jen čtyři, takže to dost dobře nejde. Takže tohle byly základní požadavky, které jsme si 
na začátku relaunche dali. Kromě požadavků k celkovému uspořádání novin jsme si dali 
také požadavky grafických změn. Chtěli jsme třeba zdůraznit to, že máme samostatné 
noviny pro každý kraj,  to znamená regionální  části.  Potřebovali  jsme tedy zvýraznit 
hlavičky těch samostatných sešitů. Proto se proměnily. Dříve byly hlavičky sešitů psané 
stejným písmem, jako je logo Dnes. Změnily jsme je tak, že jsme jim dali všem stejnou 
barvu a změnili jsme písmo.       

Z.K.:  Souviselo vaše rozhodnutí udělat relaunch s ekonomickými výsledky novin? 
Že byste tím například chtěli zvýšit prodaný náklad? 
R.Č.: Myslet si, že vám relaunch novin cokoli udělá s prodaným nákladem, je iluzorní 
omyl. Pokud se někdo do takové akce pouští, tak je vidět, že toho o novinách moc neví. 
Protože ještě nikdy žádný relaunch, alespoň co si pamatuji v Česku, nepřilákal žádné 
čtenáře navíc. Čtenáři novin jsou poměrně konzervativní ve svých návycích, to znamená 
že mají tendenci být na začátku ke změnám spíš skeptičtí. 
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Samozřejmě pokud to děláte  zodpovědným způsobem, o což jsme se snažili,  tak ve 
chvíli, kdy máte hotovou maketu, tak si ji na čtenářích otestujete. Samozřejmě než jsme 
relaunch spustili, tak jsme předem udělali několik testovacích kol, průzkumů, co tomu 
naši čtenáři řeknou. Vzhledem k tomu, že se jim to líbilo, tak jsme se do toho pustili, s 
poměrně silným přesvědčením,  že to bude dobré. A také jsme nezaznamenali  žádné 
zásadní  negativní  reakce.  To,  co  došlo  k  nám do  redakce,  byly  skutečně  pozitivní 
reakce. 

Z.K.: Skutečně byly všechny ohlasy jenom pochvalné? 
R.Č.: Samozřejmě, že když píšete do redakce, tak píšete většinou proto, že se vám něco 
nelíbí. Přišlo nám pochopitelně i několik dopisů od čtenářů, že se jim relaunch nezdá. 
To je tak vždy. Ale my víme, jak to vypadá, když se našim čtenářům něco doopravdy 
nelíbí. Dám příklad: v roce 2004 Fronta proměnila televizní program a přeházela pořadí 
kanálů. A tehdy se to čtenářům skutečně nelíbilo. To jsme dostávali reakcí stovky. Když 
ale  dostanete  všeho všudy deset  mailů,  že  to  lidem přijde  ošklivější,  a  oproti  tomu 
zhruba  stejný  počet  reakcí,  že  se  jim ty  změny líbí,  tak  víte,  že  to  prošlo  úplně  v 
pořádku. 

Z.K.: Pomáhala vám s relaunchem nějaká specializované grafické studio, nebo jiní 
externí spolupracovníci? 
R.Č.:  Hlavním grafikem relaunche byl  náš vlastní  art  director  Petr  Hořejší,  který je 
mimořádně zručný. A pomáhala nám také švýcarská grafička jménem Katja Hösli. Ta 
hle dáma s námi dělala i změny v roce 2006 a protože už tehdy se nám spolupráce líbila 
a Katja a náš artidirector  si spolu velmi dobře rozumí,  tak jsme v tom pokračovali. 
Rozdíl mezi grafickými změnami před v roce 2006 a v roce 2010 byl ten, že v před 
čtyřmi  lety to byla  mnohem větší práce švýcarské grafičky,  kdežto tentokrát  to bylo 
mnohem víc práce našeho grafika. 

Z.K.: Jak jste spokojení s tím, jak relaunch dopadl? 
R.Č.: Čísla prodejnosti před a po relaunchi jsou zhruba tak stejná. Ani jsme si nedělali 
iluze, že by nám to mělo nějak kdovíjak pomoci. Zároveň jsme ale nechtěli,  poté co 
jsme viděli  relaunch u Hospodářských novin,  aby to  dopadlo podobným průšvihem, 
jako u nich. V tomhle směru to můžeme brát pozitivně. Ještě nemáme úplně definitivní 
čísla za celý rok, ale pokud byste brala prodej novin za loňský rok, tak průměrný vývoj 
trhu je zhruba minus devět procent, minus osm a půl procenta v prodeji. Fronta měla 
loni minus šest celých šest.  To znamená, že se jí dařilo o něco lépe, než byl průměr. 
Samozřejmě bych byl radši, kdybychom se pohybovali pokud možno blízko nule, ale 
pro srovnání například Lidové noviny měly minus čtrnáct procent meziročního poklesu, 
Hospodářské noviny asi osmnáct procent. My jsme nečekali, že nám relaunch pohne  s 
prodejem,  ale  čekali  jsme,  že  budou  výrazně  vidět  regionální  přílohy,  což  se 
nepochybně  stalo.  A  chtěli  jsme  to  udělat  tak,  abychom  novou  grafickou  podobou 
čtenáře  nevyplašili,  což  se  skutečně  nestalo.  Ve srovnání  s  konkurencí,  která  ať  už 
dělala nebo nedělala nějaké změny, tak to bylo horší. Takže celkově jsme spokojení. 

Z.K.: Jak na relaunch zaregovali vaši inzerenti? 
R.Č.: My si nemůžeme na inzertní tržby stěžovat, ani v jednom z těch krizových roků 
2009 a 2010. Noviny vydělaly v obou případech poměrně slušné peníze. Zisk pouze z 
Mladé fronty pro vydavatelství se pokaždé počítá v desítkách milionů a těch desítek je 
hodně, je to téměř sto milionů. My jsme ale ten relaunch nedělali tak, aby se to líbilo 
inzerentům. Samozřejmě jsme je nechtěli vyhnat. 
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Ale speciálně jedna část – hlavně tematické přílohy jako Auto, Test, Bydlení a tak dále, 
to mělo u inzerentů po relaunchi ohlas velmi dobrý. 
V regionální inzerci nám velmi pomohlo, že se regionální sešit dostal víc dopředu. Ale 
ani  tohle  samo o sobě žádný velký  vliv  na tržby z  inzerce  nemělo.  Kdybychom ty 
noviny udělali opravdu ošklivé a lidem se to nelíbilo, tak by to samozřejmě s inzercí 
pohnout mohlo. To se ale naštěstí nestalo. Takže jsme měli v mnoha směrech, hlavně v 
těch regionech, tržby z inzerce lepší, než v letech předtím.  

Z.K.:  Takže  žádný  výrazný  boom  nové  inzerce  vám  relaunch  nepřinesl,  ale 
zároveň vám to ani inzerenty neubralo. Chápu to správně? 
R.Č.: Boom nové inzerce se zařizuje jinak. Například tak, že rozšíříte svou tematickou 
nabídku. Když jsme před pár lety začali vydávat magazín Ona Dnes, tak jsme si díky 
tomu  sáhli  na  inzerci,  kterou  jsme  do  té  doby nepřitahovali  vůbec,  a  to  je  ženský 
segment.  Ve  Frontě  jako  takové  nikdy  v  životě  neinzeroval  Lancome  a  podobné 
společnosti. V Ona Dnes samozřejmě inzerují a je to pro nás významný zdroj příjmů. 
Teď od března 2011 budeme vydávat jako přílohu týdeník o bydlení, a od toho čekáme 
že získáme další peníze z inzertního trhu v oblasti bydlení, hobby a podobně. Takže u 
novin vám může pomoci, když si vymyslíte nějakou novou přílohu, nebo když děláte 
různé speciály.  To všechno na inzerci  funguje.  Ale funguje také to,  že noviny mají 
určitou  stabilitu  a  dobrou  pověst.  Protože  jestliže  jsou  svými  články  pro  čtenáře 
důvěryhodné,  tak  inzerenti  odtuší,  že  pro  čtenáře  budou  jakoby  důvěryhodné  i  ty 
inzeráty.  Pokud  Frontě  věříte  a  máte  ji  ráda,  tak  automaticky,  když  uvidíte  na  její 
stránce   inzerát  Fordu,  tak  k  němu  budete  přistupovat  také  s  důvěrou,  což  je  pro 
inzerenty důležité.  A proto také fronta má mnohem větší příjmy z inzerce i třeba ve 
srovnání  s  bulvárem.  Bulvár  má sice většinou vyšší  náklad než seriózní  deníky,  ale 
seriózní deníky mají v poměru k nákladu větší příjmy, protože oslovují vzdělanější a 
movitější lidi a zároveň čtenář dostává důvěryhodnější sdělení uvnitř novin. Co bychom 
si mohli v inzerci pokazit by bylo, kdybychom to nějakým zásadním způsobem pokazili 
v článcích. Tím by se mohla ta důvěra čtenářů a potažmo inzerentů nabourat.      

Z.K.: Takže důvěra v články a důvěra ve fakta, jež obsahují,  ovlivňuje i apetit 
inzerentů? 
Řekl bych, že ano. Samozřejmě není to úplně doslova. Není to tak, že když narazíte na 
článek, o kterém si myslíte, že je to hloupost, tak  že byste si řekli: tak tam už nikdy 
nedám inzerát. Ale pokud ty noviny mají dlouhodobě nějakou kvalitu a těší se důvěře 
čtenářů, tak je to samozřejmě velmi příznivé prostředí pro inzerci. To je věc, na které 
Mladá fronta Dnes dlouhodobě profituje.  

                                                                    87



     

Příloha č. 2: Rozhovor s  Petrem Schönfeldem, bývalým ředitelem divize deníku a 
časopisů ve společnosti Economia   

Z.K.:  Proč jste vlastně grafický relaunch HN spustili? Chtěli jste tím přilákat více 
čtenářů? 
Ne.  Čtenáři  je  do  jisté  míry  grafika  jedno.  Speciálně  u  těch  deníků,  kde  je  paměť 
čtěnářstva hodně snížená. Vždy, když cítí nějakou grafickou změnu, tak na ni přijde 
diskutabilní reakce. Ale během čtrnácti dnů ty námitky pominou a po čtrnácti dnech už 
valná většina čtenářů není schopna si vybavit, jak to vypadalo předtím. Perfektní je na 
tohle  příklad  srovnání  relaunchů  Hospodářek  a  Mladé  fronty  Dnes.  Když  se  na  to 
podívám z čistě konzumentského hlediska, tak mám pocit, že Fronta ani žádný relaunch 
neudělala.  Musel bych znát to jejich zadání.  Jaké bylo a čeho chtěli  docílit.  Nevím, 
kolik na to vydali peněz, ale z mého hlediska prostého denního konzumenta mám pocit, 
že neudělali vůbec nic. 

ZK.: A jaké zadání jste měli při relaunchi Hospodářek? 
Chtěli jsme, aby ta změna byla viditelná. Proto se udělala tak výrazná a do jisté míry 
převratná,  protože  jinak  by  to  žádná  změna  nebyla.  Kdyby  se  ta  změna  udělala  na 
úrovni Mladé fronty,  tak by vypadla jako to, co Hospodářky udělaly 1. února 2011. 
Tedy  jen  změnily  písmo  a  přeházely  pár  rubrik.  To  je  tak  úroveň  relaunche,  který 
provedla Mladá fronta. 

Z.K.: Odkud vlastně přišel pokyn: uděláme grafický relaunch. Bylo to z popudu 
šéfredaktora nebo přímo vedení Economie? 
Já jsem přišel do Economie v okamžiku, kdy Pavel Šafr dokončoval relaunch časopisu 
Ekonom.  A  byl  víceméně  na  odchodu.  Já  jsem  dostal  za  úkol  udělat  relaunch 
Hospodářských novin.  A to  celkový,  nejen  grafický.  Když  jsem tam byl  týden,  tak 
němečtí  vlastníci,  kteří  mě  přijímali,  oznámili,  že  odchází  z  Hospodářských  novin. 
Nastala etapa mezi příchodem nového vlastníka Zdeňka Bakaly a odchodem Němců, 
která trvala asi rok. V průběhu toho roku se ve vrcholovém managementu vedla diskuse, 
zda-li za této situace má smysl dělat nějaký relaunch, nebo jestli se počká až na nového 
majitele, aby si k tomu také řekl svoje. Tak jak se to pořád prodlužovalo, tak nakonec 
převládlo přesvědčení, že by se ten relaunch měl udělat  hned, a to ze dvou důvodů: 
jednak protože  to  už  vyžadovala  situace  novin,  které  vůči  konkurenci  zastarávaly  a 
neplnily požadavky, které se na ně kladly. Jednak proto, že management chtěl ukázat, že 
také něco s těmi novinami dělá a ne jen že čeká na to, až někdo přijde. Takže rozhodnutí 
vycházelo  z  výkonného  managementu  Hospodářských  novin,  to  znamená  od 
generálního ředitele, odborných ředitelů a šéfredaktora. 

Z.K.: Byla vaše představa o podobě relaunche jednotná, nebo jste o něčem vedli 
diskusi? 
Diskuse byla pouze o tom, jak hluboká ta změna má být a jak nákladná má být. Všeho 
všudy nakonec stál relaunch zhruba dva miliony korun, kdybych do toho měl počítat i 
nákup nového počítačového systému In Design, tak to by bylo přes deset milionů. Také 
byla diskuse o tom, kdo by to měl dělat. Samozřejmě management měl nápady, že by se 
to mělo udělat vlastními silami, že by to nemělo stát moc peněz a tak dále. Proti tomu 
byl  ale  šéfredaktor  Petr  Šimůnek,  který  od  začátku  říkal,  že  chce,  aby  relaunch 
realizovala jiná, externí firma, tedy zejména grafiku. Chtěl pokud možno renomovanou 
zahraniční firmu a už od začátku mluvil  o španělské firmě  Cases i Associats. Takže 
implus k tomu, aby to dělali Španělé, vycházel od Petra Šimůnka. 
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Hodně jsme o tom dikutovali.  To stanovisko razil zejména ze dvou důvodů: za prvé 
proto, že je to pohodlnější, a také proto že věděl, že v danou chvíli nemá v redakce 
nikoho, kdo něco takového na dané úrovni byl schopen zvládnout. Vědělo se, že ten 
tvar, který Hospodářky dostanou, bude pro denní výrobu tak náročný, že je zapotřebí, 
aby to vedl erudovaný a výkonný člověk s moderním myšlením. Člověk, který bude 
schopen to, co se vymyslí, aplikovat do denní výroby. Byla také otázka, jestli jít dolů s 
tou potopenou hlavičkou. Teorie  říká,  že hlavička musí  být nahoře,  aby byl  titul  na 
stáncích vidět.  To možná platí  pro Blesk, ale pro HN to neplatí,  nejsou to primárně 
stánkové noviny.  

Z.K:  Byli  jste  v  době,  kdy  se  relaunch  spouštěl,  spokojeni  s  ekonomickými 
výsledky  Hospodářek  a  slibovali  jste  si  od  toho,  že  díky  relaunchi  budou 
Hospodářky ekonomicky úspěšnější? 
Management nikdy není spokojený s ekonomickými výsledky. Proto jsme samozřejmě 
sledovali to, aby ekonomické výsledky byly lepší. Ne snad proto, aby se prodávalo víc 
novin nebo aby se zvýšil počet předplatitelů. To nebylo prioritní. Šlo spíš o to, aby se z 
hlediska grafického a z hlediska vzhledu novin, vytvořily prostory a moduly pro nové, 
dosud nepoužitelné nasazování inzerce. Aby ji šlo umístit do jiných prostorů a v jiných 
rozměrech, atraktivnějších pro inzerenty. To znamená, že relaunch měl hlavně otevřít 
prostor pro efektivnější inzerci. To mimo jiné podpořila i skutečnost, že noviny se staly 
celobarevné, což do té doby nebyly, měly barevnou vždy každou druhou stránku. Tedy 
šlo o to, aby se inzerce dala v různých modulech používat v celých novinách. 

Z.K.:  V  čem  ještě  měl  relaunch  napomoci  inzerci?  Můžete  uvést  ještě  další 
příklady? 
Dříve  tam byl  například  nějaký  podval  na  stránce  tak  v  takové  situaci  pracovali  s 
takzvanou  junior  page,  což  byl  takový  polotrojsloupec  do  poloviny  stránky.  Těch 
možností  bylo ale celkově málo a problém byl  dostávat tu inzerci  na jedničku, tedy 
první stranu. Panovala řada omezení,  kam inzerce vůbec nesměla,  protože té stránce 
škodila  nebo  ubírala  prostor,  který  byl  hájený  z  hlediska  obsahu.  Zvýšil  se  i  počet 
stránek, což inzerci také pomohlo. Čili to byl ten ekonomický důvod relaunche. 

Z.K.: Takže skutečně hlavním důvodem relaunche bylo získat lepší prostory pro 
inzerenty? 
To byl  jen  jeden  z  důvodů.  Druhá  věc  byla  ta,  že  ty  noviny  už  byly  totálně  „old 
fashioned“, tedy mimo jakoukoliv kompetenci prémiového titulu. Takže bylo zapotřebí 
tem produkt  modernizovat,  aby zase nějaký čas obstál  v tom vývoji,  který je velmi 
rychlý a je daný nejen těmi tištěnými produkty, ale i konkurencí internetu. Takže jsme 
se snažili zároveň dodat těm novinám prvky takového toho internetového vnímání, které 
by přitáhly i mladší lidi. Jednou ze zásadních tezí.

Z.K.: Jakým způsobem se tedy noviny během  relaunche změnily?  
Jednou  ze  zásadních  tezí  byla  hierarchizace  obsahů.  To  se  dá  vyjádřit  i  graficky. 
Znamená to totiž, že nejen že se hierarchizuje tvar a obsah prostupně těmi novinami, 
tedy že největší titulek má být na otevíracím článku na první straně a dál to postupuje 
menšími titulky a menšími otevíracími články, ale že tu hierarchii musí mít i materiály 
na  každé  straně  a  na  každé  dvoustraně.  Do  té  doby,  když  si  třeba  vezmete  staré 
Hospodářky, tak zjistíte, že největší titulek toho čísla byl na straně tři, a to dole. Čili to 
byl jeden z grafických postulátů, který ovšem zabíhá i do obsahu. Tedy to klíčové slovo 
byla hierarchizace. Hierarchizace grafiky, ale i hierarchizace obsahu. 
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Tu pak přejala Mf Dnes i Lidové noviny, což Hospodářky přiblížilo ostatním novinám a 
to pro ně nebylo dobře. Ta nová grafika měla posloužit k tomu, aby donutila redaktory a 
lidi,  kteří  to vytvářejí,  k určitému stylu psaní.  Tedy aby vytvářela  prostory,  které se 
musely  vyplnit nějakým obsahem a obsah měl být doplněn konkrétní grafikou a mělo to 
být provázané. 

Z.K.: Jak jste spokojeni s tím, jak relaunch dopadl? 
Já jsem to nedělal poprvé a vím, že když si člověk něco namaluje v tom studiu, tak 
jednak že to na obrazovace vypadá lépe než ve skutečnosti. A jednak že v denní praxi se 
to vždy nějakým způsobem okřeše a že ty stoprocentní záměry relaunche jsou pak v tom 
denním provozu dosaženy tak z pětasedmdesáti procent. A to je ještě úspěch. Když to 
jde  pak  ještě  níž,  tak  to  degraduje  celý  ten  záměr  a  vlastně  se  to  dělalo  zbytečně. 
Začínám mít pocit, že Hospodářky se postupem času,  vlivem nekompetentních zásahů 
vedení  a  korekcí  zadavatelů  inzerce,  od toho původního designu odchylují.  Když  si 
například vezmeme první stranu, tak například tam jsme chtěli, aby z té jedničky zmizel 
útvar, kterému já říkám solitérní zahraniční fotka.  To byla  fotka,  která z 95 % byla 
zahraniční fotka s popiskem, bez jakékoliv souvislosti a textu. Bylo to proto, že česká 
fotka prakticky nikdy nebyla tak tematicky a obsahově zajímavá, jako ta zahraniční. A 
téměř  nikdy se nedařilo  spojit  otvírák s  nějakou konkrétní  fotkou. Proto se do toho 
nelogicky umisťovala  zahraniční  fotka.  Chtěli  jsme to odstranit  tím,  že se měl  onen 
prostor povinně svázat s otvírákem. Když nebyla, měla být na titulce grafika. Protože to 
dělalo ten specifický look, odlišoval HN. Ale to je jedna z věcí,  od které se začalo 
ustupovat  a  solitérní  fotky  jsou  zpátky.  Asi  proto,  že  se  někomu  ta  grafika  nahoře 
nezdála vždy povedená, ale fotkou se nic nezkazí. Druhá věc bylo 99 slov. Je to útvar, 
který se v HN vyskytoval už před relaunchí a vzal se na milost. Vždy jsem ale chtěl, aby 
skutečně  měl  99  slov.  Dnes  už  nemá.  Podmínkou  pro  mě  bylo,  aby  99  slov  bylo 
obsahově svázané s otvírákem. Vždyť je to nejdůležitejší materiál novin. Od toho se 
také ustoupilo a komentují se marginálie, které se sice komentují dobře, ale nedává to 
čtenáři  pohled  na  to  hlavní  téma.  Celými  novinami  navíc  měl  prostupovat  systém 
bočních  útvarů,  dvousloupců,  to  se  také  už  nedělá,  jen  na  začátcích  rubrik.  Těchto 
čtyřiadvacet  hodin  mělo  konkurovat  internetovému  zpravodajství.  Když  si  to  čtenář 
ráno vezme do ruky, měla to být konkurence pro internet a zároveň to odkazovat na 
aktuální zprávy na ihned.cz. 

Z.K.: Takže jste nespokojení s tím, jak to dopadlo? 
Ani ne, já mám jen dílčí výhrady. 

Z.K.: A co čtenáři?
První vlna reakce byla značně pozitivní, hlavně z intelektuálních kruhů. Volali mi třeba 
i z Reflexu, že se jim to líbí. Pak se ale zvedlo takové intelektuální remcání, že to má 
takovou mouchu a takovou mouchu. 

Vydavatelství k tomu ale přistoupilo dost defenzivně, i samo inzertní oddělení k tomu 
mělo odstup, místo aby ten relaunch propagovalo. Ani na marketing relaunche nebylo 
dost peněz a uvnitř vydavatelství o tom všichni mluvili s despektem.  

Z.K.: Jaké byly nejčastější reakce čtenářů? 
Že ubylo textu a přibylo grafiky. Že je tam zbytečně moc volných prostorů a že ty grafy 
jsou zbytečně moc velké. To je to klasické světlo v tisku. A také že titulky jsou moc 
velké a že je to moc zbulvarizované. 
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Negativních reakcí ale bylo asi jen asi 10 až 15 procent. Ale z průzkumu, který se dělal 
hned po tom realunchi, vyplynulo, že ani nevědí, co slovem bulvarizace vlastně myslí. 

Z.K. Noviny také zdražily, začaly stát 23 korun. Proč jste je zdražili a jaký to mělo 
dopad. 
Protože noviny se v té době obecně zdražovaly. Akorát se čekalo, kdo ten krok udělá 
první, s tříměsíčním odstupem to udělali i ostatní.  Ona ta cena vypadá drasticky,  ale 
když se podíváte na to, že 75% jde přes předplatné a to má jiné ceny, tak jste zase v 
jiných číslech, v jiné cenové úrovni. Fakt ale je, že tyhle noviny vždy budou stát víc. 
Akorát se čekalo, kdo ten krok udělá první, s tříměsíčním odstupem to udělali i ostatní. 
Akorát se přemýšlelo nad tím, jestli zdražovat právě ve chvíli relaunche. Zase ale kdy 
jindy, než když jim přináším lepší produkt. 

Z.K.: Jak před relaunchem vypadaly ekonomické zisky z HN? Bylo to v krizi....
Krize v té době neměla na HN žádné dopady. Inzertně se po konci roku 2008 došlo k 20 
miliónovému  nárůstu  zisku,  ty  noviny  neměly  upadající  ziskovost.  Měli  jsme  jen 
signály, že upadat to začne v roce 2009, což se i stalo. V listopadu 2008 vyvrcholily ty 
debaty relaunch zahájit. Z mého pohledu se ale relaunch měl udělat o rok dřív, protože 
takhle do toho přišla ještě doba krize. Ti, kteří považují relaunch za úspěšný, tak říkají, 
že pokles předpaltitelů je dílem krize, ti druzí říkají, že se s nimi nemělo nic dělat. Podle 
mě v tom původním stavu by se dostaly do špatných čísel také, ale už by se na realunch 
nikdy nezmohly. 

Z.K. A co ekonomicky? Byl realaunch pro noviny úspěšný? 
To se  nedá  říct.  Přišla  krize  a  čísla  se  začala  hýbat,  bez  ohledu na  relaunch.  Já  to 
nedokážu  posoudit,  protože  nemám  s  čím  srovnávat.  Nastala  úplně  bezprecedentní 
situace. 

Z.K.: Jsou podle vás nyní inzerenti spokojenější? 
Těm by víc vyhovovalo, kdyby se nimi pracovalo. Vždyť HN byly 15 let založené na 
totálním inzertním samotoku. Inzerce přicházela samovolně. Proto tam najednou nebyli 
lidi, kteří by byli schopni s těmi inzerenty efektivně komunikovat. 
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Příloha  č.  3:  Vývoj  čtenosti,  nákladů,  prodeje  a  inzertních  příjmů  a  výdajů 
vybraných  periodik  a  vydavatelství.   Zdroj:  Media  Projekt,  Kantar  Media 
(tabulky)
           
Tabulka a) 
Čtenost  a prodaný náklad za 3.Q. a 4.Q. 2010

  
Tabulka b) 
Čtenost  a prodaný náklad za 3.Q. a 4.Q. 2009

Tabulka c) 
Čtenost  a prodaný náklad za 3.Q. a 4.Q. 2008
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Tabulka d)
Hrubé  inzertní  příjmy  vydavatelů  v  roce  2010  v  porovnání  s  rokem  2009  podle 
monitoringu inzerce 

Vydavatel Pořadí Podíl na trhu Inzerce v tis. Kč
2010 2009 2010 2009 2010 2009

Celkový součet   100,000100,00018 391 
479

18 241 
093

RINGIER AXEL SPRINGER CZ 1 2 16,189 15,610 2 977 452 2 847354
MAFRA včetně LN 2 1 15,519 16,307 2 854 145 2 974620
VLTAVA LABE PRESS 3 3 11,876 10,451 2 184 174 1 906467
MLADÁ FRONTA 4 4 6,675 5,593 1 227 621 1 020268
METRO ČR 5 6 4,743 4,998 872 262 911 620
BAUER MEDIA 6 5 4,674 5,468 859 646 997 346
ECONOMIA 7 8 4,060 3,844 746 613 701 139
BORGIS 8 11 3,637 3,123 668 858 569 581
SANOMA MAGAZINES PRAHA 9 7 3,358 4,007 617 649 731 241
STRATOSFÉRA 10 9 3,249 3,775 597 484 688 554
BURDA PRAHA 11 12 3,229 2,947 593 822 537 481
HACHETTE FILIPACCHI 2000 12 10 3,057 3,228 562 284 588 811
ASTROSAT 13 13 2,794 2,506 513 828 457 142
MEDIACOP 14 15 1,276 1,377 234 752 251 188

Tabulka e) 
Výdaje za inzerci vydavatelství Mafra a Economia (v kč) 

Economia Mafra Rozdíl
2008 19 371 336 133 650 148
2009 26 599 667 +7 228331 (oproti 2008)

2010 83 833 886 -49816262 (oproti 2008) 
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Příloha č. 4:  HN a Mf Dnes před a po relaunchi (foto)

a)   Titulní strana HN před relaunchem               b) Titulní strana HN po relaunchi 
               
           Pátek 15.5. 2009 (vyd. č. 93)                        Pondělí 18.5.2009 (vyd. č. 94)

c) Titulní strana Mf Dnes před relaunchem       d) Titulní strana Mf Dnes po relaunchi
 

 Pátek 19.3. 2010 (vyd. č. 66)                            Pondělí 22.3. 2010 (vyd. č. 68) 
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