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Abstrakt 
Diplomová práce shrnuje transformaci vydavatelského domu Economia od 

července 2013 do prosince 2014. Cílem transformace byla přeměna tradičního 

vydavatelství zaměřeného na tištěné tituly v multimediální organizaci. Práce popisuje 

hlavní změny ve vydavatelství, ke kterým patří vybudování integrovaného newsroomu. 

akvizice a integrace firmy Centrum Holdings, integrace redakcí, vznik digitálních verzí 

tištěných titulů, zavádění nových mediatypů do portfolia vydavatelství, změny 

obchodních modelů, inovace původních titulů, vznik nových pracovních pozic a nové 

projekty využívající více částí vydavatelství. Práce se zaměřuje především na změny na 

redakční úrovni, v kapitolách věnujících se integraci společnosti Centrum Holdings 

však bere v úvahu i hledisko managementu a oblasti lidských zdrojů. Cenným zdrojem 

případové studie jsou rozhovory s vedoucími pracovníky vydavatelství Economia. 

 

Případové studii, která se věnuje proměně vydavatelství Economia, předchází 

teoretická část, která shrnuje trendy a výzvy, jimž v současné době čelí tradiční 

mediální domy. Definuje pojmy jako informační společnost, mediální konvergence, 

digitalizace; popisuje změny související s nástupem Webu 2.0, sociálních sítí a 

elektronických čtecích zařízení jako jsou chytré telefony a tablety. Analyzuje způsoby, 

jakými mohou tradiční vydavatelství reagovat na změny, které přinesla digitalizace. 

Zavádí pojmy integrovaný newsroom, digital-first, paywall nebo multimediální 

organizace. Na základě výčtu hlavních trendů se snaží předpovědět, jak se promění 

česká vydavatelství v horizontu pěti let.   

 

 

 



Abstract 
The diploma thesis summaries the transformation of publishing house Economia 

during the period July 2013 and December 2014. The aim of the transformation was to 

change Economia as a traditional publishing house focused on the print newspapers into 

multimedia organization. The thesis describes main changes in within the publishing 

house - foundation of integrated newsroom, acquisition and integration of Centrum 

Holdings company, integration of separated newsrooms, creating the digital versions of 

traditional newspapers, launching of new media types, changing the business models, 

innovation of traditional titles, developing of new job positions and new projects using 

more of the different departments of the publishing house. The thesis focuses mainly on 

changes on the editorial level; the chapters on integration of Centrum Holdings are 

being considered also from the aspect of management and human resources level. 

Interviews with the managers of Economia publishing house are the valuable part of the 

case study. 

 

The theoretical part of the diploma thesis sorts the trends and challenges that are 

faced by traditional publishing houses. Terms like information society, media 

convergence, digitalization are edefined. The changes related to launch of Web 2.0, 

social networks and portable electronic devices like smartphones and tablets are 

described. The diploma thesis analyses the options, how the traditional publishers can 

react to the changes caused by digitalization. Terms like integrated newsroom, digital-

first, paywall or multimedia organizations are described. On the base of main trends it 

describes how the Czech media scene will change in the course of five years.  
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Úvod 

Média procházejí dynamickým obdobím změn, o jejichž důsledcích zatím 

nemáme tušení. Americký profesor žurnalistiky Jeff Jarvis na toto téma spekuloval 

v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Přiznal, že není ani jisté, kdy toto období změn 

začalo: „Před dvaceti lety, když byl poprvé uveden komerční prohlížeč Netscape a lidé 

mohli začít používat web? Nebo před více než deseti lety, kdy lidé mohli začít blogovat a 

web spoluvytvářet? Nevím. Možná platí, že ten moment je teprve před námi. Máme tu 

totiž technologii, jejíž potenciál teprve prozkoumáváme. Prostor pro inovace je 

ohromný.“1  

 

Onou technologií myslel Jeff Jarvis internet a s ním spojenou digitalizaci, která 

se v mediálním světě dramaticky promítla do produkce, distribuce i konzumace obsahů. 

Internet přinesl rozvoj webových stránek, které si velmi záhy začaly vytvářet i mediální 

domy. Na svých online zpravodajských portálech zveřejňovaly obsah zdarma, čímž si 

výrazně zkomplikovaly budoucnost. Jejich čtenáři objevili kouzlo interaktivního 

internetového světa a začali se pozvolna přecházet od tištěných titulů k digitálním. 

Jejich opojení virtuálním světem ještě podpořila dostupnost vysokorychlostního 

internetového připojení a nástup sociálních sítí typu Facebook a Twitter. Pro mediální 

domy vydávající tištěné tituly znamená tento postupný odliv čtenářů zásadní změnu, na 

kterou musí reagovat. Zatímco pohyb uživatelů v digitálním světě roste, hlavní zdroje 

příjmů tradičních vydavatelství leží stále ve výnosech z reklamy v tištěných titulech. 

Řada z nich se tedy ocitla na křižovatce: buď pasivně pozorovat klesající náklady 

tištěného vydání a s ním padající příjmy z inzerce, nebo se zorientovat v současném 

měnícím se období a suverénně vstoupit do digitálního světa.  

 

Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část se věnuje změnám a 

výzvám, kterým současné mediální domy čelí. Na proměny bude nahlíženo optikou 

tradičních vydavatelství zaměřených primárně na tištěné tituly. Historický kontext změn 

dodá Straubhaarovo pojetí vývoje médií, které vrcholí etapou současné informační 

společnosti. Poté následuje definice pojmů jako digitalizace a konvergence a popis 

                                                
1 ČERMÁK, Miloš. Velké inovace v médiích teprve přijdou, myslí si novinář Jeff Jarvis. In: IHNED.cz [online]. 3. 12. 2014 [cit.  
2014-12-22]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-63205170-velke-inovace-v-mediich-teprve-prijdou-mysli-si-novinar-jeff-jarvis 
 
 



   4 

změn v konzumaci, které nastaly s příchodem webu, sociálních sítí a nových 

elektronických čtecích zařízení jako jsou chytré telefony a tablety.  

 

Následně se budu věnovat způsobům, jakými mohou mediální firmy na uvedené změny 

reagovat. Vycházet budu z přístupů, které zaujaly světová, ale i některá česká 

vydavatelství. U každého způsobu uvedu konkrétní příklady, a to jak úspěšných, tak 

neúspěšných pokusů. Definuji pojmy jako digital-first, integrovaný newsroom nebo 

paywall. V závěru teoretické části se trochu vizionářsky zaměřím na to, kam současná 

média směřují a jak by mohla vypadat v roce 2020.  

 

Druhou částí diplomové práce je případová studie, která popisuje, jak k výzvám 

digitálního věku přistupuje české vydavatelství Economia. Tento mediální dům se na 

trhu snaží budovat image inovativní firmy, která směřuje k tomu, aby se stala 

multimediální organizací. Jako první na českém trhu Economia například v roce 2011 

představila aplikaci Hospodářských novin pro tablet iPad, o dva roky později se 

přestěhovala do nejmodernějšího integrovaného newsroomu ve střední Evropě, v září 

2014 přišla jako první mezi zpravodajskými weby s placeným obsahem  a jejím 

dlouhodobým cílem je naplno praktikovat strategii digital-first. Případová studie se 

vztahuje na období od července 2013, kdy se Economia přestěhovala do nového 

newsroomu, do současnosti, tedy do prosince 2014. Cílem je postihnout hlavní kroky, 

které vydavatelství za těchto osmnáct měsíců podniklo k tomu, aby se stalo moderní 

multimediální firmou schopnou přesunout těžiště příjmů z tištěné do digitální sféry. 

Úkolem je srovnat, nakolik se Economia přiblížila stavu, který si vytyčila jako cílový.  

 

Hlavním zdrojem k analýze vydavatelství jsou rozhovory se zaměstnanci Economie 

poskytnuté výhradně pro potřeby této práce. Kompletní přepisy rozhovorů jsou uvedeny 

v příloze. Dalšími zdroji jsou data poskytnutá zaměstnanci Economie nebo dostupná 

z otevřených zdrojů, internetové stránky vydavatelství, tiskové zprávy, články týkající 

se tématu, které se objevily v médiích. Případové studii předchází historie Economie od 

jejího vzniku v roce 1990 až do současnosti. 
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1. Média v informační společnosti 

1.1 Informační společnost jako etapa vývoje médií podle Straubhaara 

Joseph Straubhaar2 popisuje dějiny médií v návaznosti na vývoj lidské civilizace. 

Rozlišuje období předzemědělské, zemědělské, průmyslové a informační společnosti. V 

předzemědělské společnosti se lidé dorozumívali zásadně mluveným slovem. Příběhy se 

uchovávaly ústně do té doby, než vzniklo písmo. Lidé v zemědělské společnosti už 

obdělávali pole, chovali zvířata, těžili dřevo a nerostné suroviny a věnovali se rybolovu. 

V tomto období vzniklo písmo, proto lze hovořit o psaných médiích, která však byla 

výsadou vyšších vzdělaných vrstev, především mnichů. Šlo o listinné dokumenty, knihy, 

které se přepisovaly v klášterech a vznikaly tak ve velmi omezeném množství. Informace 

se často šířily pomocí kurýrů, kteří se však dlouhé zprávy učili nazpaměť.  

 

O průmyslové revoluci se hovoří obvykle v souvislosti s 18. stoletím a 

Newcomenovým vynálezem parního stroje v roce 1712. Důležitá událost, která 

předpověděla industrualizaci o stovky let dříve, se však podle Straubhaara odehrála na 

poli komunikace už v roce 1455. V tomto roce představil Johannes Gutenberg knihtisk  

založený na principu pohyblivých liter. Vynález knihtisku zásadně zrychlil výrobu knih 

a dokumentů, protože umožnil relativně levný tisk tisíců identických kopií. Jejich šíření 

způsobilo rapidní nárůst gramotnosti. S nástupem knihtisku také došlo poprvé v historii 

k tomu, že se obsah oddělil od člověka. Už neplatilo, že nositelem informace musí být 

člověk, nadále se jím stalo médium. Podle Straubhaara „industrializace urychlila proces 

tisku novin a časopisů a vedla k vynálezu novějších komunikačních technologií pro 

obyvatele měst.“3 Mezi charakteristická média průmyslové společnosti řadi Straubhaar 

vedle novin také film, rozhlas a televizi.  

                                                
2 Joseph D. Straubhaar je profesorem komunikace na Fakultě rozhlasu, televize a filmu Texaské univerzity v Austinu (Department 
of Radio-TV-Film, The University of Texas at Austin). Zaměřuje se na výuku, výzkum a spisovatelskou  činnost v oblasti 
globálních médií a teorie kultury, médií a migrace, digitálních médií, globální televizní produkce a trendu digital divide ve 
Spojených státech a dalších zemích. Vyučuje předmět Úvod do Mediálních studií. Provádí výzkum v Brazílii, Latinské Americe, 
Evropě, Asii a Africe. V zahraničí vedl semináře na téma mediálního výzkumu, strategií televizních programů a privatizace 
telekomunikací. Je členem redakčních rad několika odborných periodik, např. Communication Theory, Journal of Broadcasting and 
Electronic Media, Comunicación y Sociedad a podobně. V učebnici Media Now, kterou napsal se svým kolegou Bobem LaRosem, 
popsal v roce 2006 teorii o vývojových stádiích společnosti v souvislosti s dominantními médii. Viz stránka University of Texas: 
http://rtf.utexas.edu/faculty/joe-straubhaar 

3 STRAUBHAAR, Joseph D a Robert LAROSE. Media now: understanding media, culture, and technology. 5th ed. Belmont, CA: 
Thomson Wadsworth, 2006, Dostupné z: 
http://www.cengagebrain.co.nz/content/straubhaar8257x_143908257x_02.01_chapter01.pdf s. 15  „Soon, industrial methods of 
mass production were applied to speed up the printing process of newspapers and magazines and to invent newer communication 
technologies for the urban populations. Film, radio, and television, as well as newspapers and magazines, are the characteristic 
media of industrial societies.”  
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Posledním obdobím trvajícím do současnosti je informační společnost, jejíž 

počátky Straubhaar v Americe datuje už do šedesátých let 20. století. Charakterizuje ji 

jako společnost, jejíž ekonomika závisí na produkci a spotřebě informací. Dominantním 

zařízením v informační společnosti je počítač jehož role se v průběhu let proměňuje a 

nabývá na důležitosti. (Straubhaar, 2006) Vlivu počítače na oblast médií se věnuje 

kapitola 1.2. Konvergence jako důsledek digitalizace médií. 

 

1.2 Konvergence jako důsledek digitalizace médií 

Pojmem souvisejícím s informační společností je digitalizace médií, kterou Šmíd 

vysvětluje jako „zavádění digitálních technologií do procesů masové komunikace, a to 

jak do výroby a zpracování mediálního produktu, tak do jeho multiplikace a masové 

distribuce.“ 4 

 

V souvislosti s nástupem počítačů do mediální produkce v osmdesátých a 

devadesátých letech  hovoříme o tzv. DTP (desktop publishingu). Celé noviny, časopisy 

nebo jiné tiskoviny bylo možné pro tisk připravit za pomoci počítače se sázecím 

počítačovým programem. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně se však desktop 

publishing rozšířil až na konci 90. let. 

 

Významné změny na poli médií přinesl internet, slovy Reifové „celosvětová 

počítačová síť sestávající z řady větších a menších počítačových sítí, které k výměně a 

přenosu dat využívají protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet 

Protocol).“5 Oblast produkce, distribuce i konzumace médií výrazně ovlivnil konkrétně 

web coby služba, která umožňuje na internetem propojených počítačích sdílet obsah. 

Z hlediska distribuce byl web podobně revoluční jako vynález knihtisku, protože poprvé 

v historii rozpojil vztah mezi obsahem a médiem. Obsah vytvořený redakcemi 

tradičních médií jako jsou noviny, rozhlas a televize nesly pouze fyzické nosiče – papír, 

rozhlasový nebo televizní přijímač. Obsah publikovaný na webu však může snadno 

opustit své médium, např. zpravodajský portál, a žít si vlastním životem ve virtuálním 

prostoru tím, že ho uživatelé sdílejí a nadále s ním pracují. Z pohledu produkce 

mediálních obsahů web výrazně urychlil práci novináře a zjednodušil přístup 
                                                
4 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: 
Libri, 2007, ISBN 978-807-2772-667. s. 51 
5 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8926-7. s.94 
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k informacím. Změnám v konzumaci spojených s nástupem webu se věnujeme 

podrobněji v kapitole Web 2.0 a jeho dopad na konzumaci médií. 

 

Vedle digitalizace a internetu je klíčovým pojmem souvisejícím s médii 

v informační společnosti také konvergence, podle Reifové „průběžné sbližování médií 

z hlediska přípravy, distribuce a vnímání obsahů.“6 Konvergence je jedním z důsledků 

digitalizace, ke sbližování na úrovni technologie, produktů, personálu a geografie 

dochází kvůli používání digitálního kódu. Z pohledu výroby mediálního obsahu mizí 

hranice mezi tradičně oddělovanými médii a rozdíly ve způsobu přípravy mediálních 

produktů. Novináři díky digitálním technologiím mohou získávat a sdílet datové 

soubory (textové, zvukové, obrazové i video) a univerzálně je využívat napříč různými 

platformami. V souvislosti s personální konvergencí hovoří Fidler7 o „mediamorfóze“, 

tedy o fenoménu, kdy díky internetu splývají mediální profese a specializace a 

univerzální novináři připravují obsah pro všechny platformy napříč mediální organizací. 

Tato možnost vícerého využití umožňuje mediálním společnostem diversifikovat média 

a snižovat riziko nepřijmutí zprávy jedním kanálem a zároveň nabízet více inzertního 

prostoru spojeného s konkrétní zprávou.  

 

V mediální produkci tak dochází k zestejňování obsahu, protože editoři jak 

tištěných novin, tak zpravodajských portálů mohou přes web snadno sledovat agendu 

konkurence a přebírat témata a způsob zpracování do svých titulů. Díky internetu také 

mizí geografické hranice při přípravě médií. Díky dosahu internetu mohou novináři 

nejen obsah na dálku posílat, ale také se inspirovat na webech zahraničních médií, což 

vede ke globálnímu zestejňování podoby médií. Pro konzumenty obsahu internet 

zároveň znamená rozšíření nabídky získávání informací.  

 

                                                
6 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál. 2004. ISBN 80-717-8926-7. s.111 
7 FIDLER, Roger. Mediamorphosis. Understanding New Media. Thousands Oaks, CA: Pine Forge Press, 1997. ISBN: 
9780803990869 
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2. Proměny v konzumaci obsahu v souvislosti s nástupem 
Webu 2.0, sociálních sítí a technologickou změnou 

2.1 Web 2.0 a uživatel jako spolutvůrce obsahu 

Podle citace v úvodu práce považuje Jeff Jarvis za možný začátek změn na 

mediálním trhu příchod komerčního prohlížeče Netscape. Prohlížeč Netscape, jehož 

první verze byla představena v roce 1994, utvářel dnešní podobu webu a byl hojně 

používán. Po nástupu Google a tzv. válce prohlížečů jeho tržní podíl výrazně klesl. Jako 

druhý možný začátek změny zmiňuje Jarvis moment, kdy lidé začali blogovat a web 

spoluvytvářet. Pro toto období se vžil pojem Web 2.0 Tima O’Reillyho z roku 2004, 

který označuje druhou generaci webového obsahu, ale ne v technickém, ale 

v koncepčním smyslu. Web 2.0 mění pohled na tvorbu obsahu a způsob komunikace 

mezi uživateli: místo publikace provozovateli stránek, jak to poskytovala první verze 

webu, Web. 2.0  umožňuje uživatelům podílet se na tvorbě obsahu (user generated 

content). Uživatelé mohou nejen publikovat, ale i sdílet obrázky, hudební nahrávky, 

videozáběry, zajímavé odkazy a vytvářet virtuální komunity. Jednou z prvních služeb 

byl v roce 2003 komunitní server Myspace.com, který nabízel sdílení videí, chat, 

diskuzní skupiny, seznamku nebo blogy. Dalším klasickým příkladem Webu 2.0 je 

server Youtube.com založený v roce 2005, který umožňuje sdílet video, nebo Flickr pro 

sdílení fotografií založený v roce 2004. 

 

Web 2.0 a dostupnost vysokorychlostního internetu způsobily kvantitativní 

nárůst konkurence na mediálním trhu. Prvními soupeři papírových novin se staly jejich 

vlastní online zpravodajské weby. Média začala na internet vstupovat v polovině 

devadesátých let. V roce 1995 vstoupily na web známé deníky Guardian, Die Welt, 

USA Today, Boston Globe, v lednu 1996 i prestižní deník New York Times. Česká 

média následovala zahraničí s mírným zpožděním způsobeným pozdějším příchodem 

technologií, nicméně během druhé poloviny 90. let se na webu objevily internetové 

mutace většiny periodik. Webové noviny byly ale považovány za doplňkové médium, 

kam se pouze překlápěly články psané do papírových novin. Později se tradiční noviny 

více zaměřily na svoji prezentaci na webu a začaly vytvářet interně oddělené redakce. 

Redaktoři využívali výhod internetu ve zpravodajství jako je možnost aktualizace, 

interaktivita, používání multimediálních prvků nebo diskuzních fór.  Vedle online 

odnoží tradičních noviny začaly vznikat i čistě internetové projekty, v České republice 
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patří mezi hlavní průkopníky Ondřej Neff a jeho web Neviditelný pes založený v roce 

1996. Čtenáři se na web začali přesouvat nejen kvůli neustále aktualizovaným zprávám, 

ale také proto, že online zpravodajství bylo dostupné zdarma. V současné době se média 

vypořádávají s rozhodnutím zveřejňovat na webu obsah zdarma a často hledají cesty, 

jak čtenářům vysvětlit, že výroba zpráv na webu je nákladná, a naučit je za informace 

online platit. 

 

Další změna v konzumaci médií nastala s příchodem blogů a platforem typu 

Youtube, MySpace nebo Flickr. Alvin Toffler8 zavádí pojem produser, který smazává 

hranice mezi poskytovateli (producer) a příjemci informací (user). Na důležitost této 

proměny v přístupu k médiím upozornil v roce 2006 i časopis TIME, který na titulní 

straně výročního čísla umístil lesklou fólii, která fungovala jako zrcadlo, a titulek YOU. 

Redakce tím chtěla vyjádřit, že osobností roku jsou všichni, kteří se podílejí na tvorbě 

obsahu na internetu. 

 

Fenomén blogů odstartovala už v roce 1999 stránka Blogger.com. Blogy 

můžeme přirovnat k osobním deníčkům, literárním deníkům nebo politickým 

pamfletům z 18. století. Plnily odvěké potřeby lidí vyjádřit a sdílet svůj názor, slyšet 

nebo číst názor ostatních a diskutovat o něm.9 Blogy se staly pro tradiční mediální 

organizace do jisté míry konkurencí. V roce 2001 blogy předběhly v informování 

zpravodajské servery, když přinesly autentické a okamžité zprávy o teroristických 

útocích v New Yorku a zemětřesení v Seattlu. Redakce etablovaných médií začaly 

blogy využívat coby zdroje originálního a zajímavého obsahu, který získávají bezplatně. 

Novináři v nich dosud hledají náměty na články, ověřují či přebírají informace i názory. 

V souvislosti s blogy se mluvilo s demokratizací žurnalistiky v tom smyslu, že každý 

může formulovat svůj názor a veřejně ho publikovat. Zkušenost ale ukázala, že se psaní 

blogů věnují jen nadšenci, lidé z pohodlnosti přesedlali na sociální sítě, kde spíše sdílejí 

obsah. Vlivu sociálních sítí na konzumaci se budeme věnovat v následující kapitole.  

 

                                                
8 Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky : proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše 
digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Editor Barbora Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 
2009. ISBN 978-802-4616-841. 
9 Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky : proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše 
digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Editor Barbora Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 
2009. ISBN 978-802-4616-841. 
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Dalším fenoménem Webu 2.0 je personalizace, tedy možnost přizpůsobit obsah 

na míru jednotlivým čtenářů. Personalizace byla podle Miloše Čermáka10  patrná už 

v devadesátých letech, kdy celá řada portálů jako Yahoo nebo MSN umožňovala 

uživatelům, aby si nastavili svůj osobní profil, a když pak takovou stránku navštívili, 

přizpůsobila svůj obsah jejich vkusu. Personalizace ale může jít mnohem dál. 

Internetové služby jsou již pomocí cookies, krátkých textových souborů ukládajících 

informace o chování uživatele na webu, a algoritmů schopny identifikovat uživatele a 

nabízet mu personifikovaný obsah včetně reklamy. Zároveň si informace o uživateli 

ukládají pro další využití.  

 

2.2 Sociální sítě a uživatel v pozici editora 

Pokud se v souvislosti s blogy, které umožňují tvořit obsah na webu komukoliv 

s připojením k internetu, hovořilo s demokratizací žurnalistiky, plně se projevila až u 

sociálních sítí. Nemluvíme o produkci obsahu, ale o tom, jak s ním uživatelé Facebooku 

a Twitteru nakládají. Teprve na sociálních sítích se uživatelé stávají novináři, i když ne 

ve smyslu redaktorů, kteří obsah tvoří, ale editorů, protože s ním dál pracují. Pokud 

nějaký článek získá na Facebooku hodně lajků a sdílení, stává se důležitým. Jsou to tedy 

uživatelé, kteří článku dodávají přidanou hodnotu. I z průměrného textu, který by editor 

novin umístil na zadní stánky, se může stát článek na virtuální první straně.  

 

Web a následně sociální sítě proměnily také způsob, jak se informace šíří. Kvůli 

množství informací už neplatí, že si čtenář sám aktivně najde zprávu ve svém oblíbeném 

deníku, webové stránce, televizním kanále nebo rozhlasové stanici. Lidé jsou pod 

neustálým vlivem médií a nekonečným tokem informací a celistvý pohled na svět si 

vytvářejí ze střípků mnoha zdrojů. Zatímco dříve noviny fungovaly jako dominantní 

instituce přinášející určitý pohled na svět, v informační společnosti se jejich moc 

zmenšuje. 

 

Sociální média způsobila v souvislosti s tradičními médii revoluci v tom, jak se 

čtenáři o článcích dozvídají. Velkým zpravodajským webům klesají návštěvnosti hlavní 

                                                
10 Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky : proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše 
digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Editor Barbora Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 
2009. ISBN 978-802-4616-841. 
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stránky, protože čtenáři se dostávají na konkrétní články stále častěji přes odkazy na 

sociálních médiích. Podle zprávy americké analytické firmy SimpleReach11 generuje jen 

Facebook pro mediální obsah přibližně 20 procent čtenosti. Lidé klikají na články, které 

sdílí přátelé, nebo správci jejich oblíbených stránek. Algoritmus Facebooku na základě 

jejich preferencí vyhodnocuje, jaké příspěvky se zobrazí v jejich News Feedu.12 Finální 

podoba News Feedu je tedy silně personalizovaná a je podložená měřeními závislými na 

tom, z jakého zařízení se uživatel připojuje, a u článků je důležité, kolik dostal liků, 

komentářů a sdílení. Jak uvedl ve svém článku na webu New York Times redaktor Ravi 

Somaiya, algoritmy mohou mít zásadní dopad na zisky tradičních vydavatelů. „Pokud 

algoritmus vybere články nějakého vydavatele, vzrostou mu výnosy. Bohatství 

zpravodajských webů tedy může růst nebo klesat podle toho, jak se ukazují jejich zprávy 

v News Feedu uživatelů.“13  

 

Vydavatelé tedy stále častěji oslovují své čtenáře spíše jednotlivými články než 

kompletními vydáními novin nebo magazínů. Podle Edwarda Kima, spoluzakladatele 

SimpleReach, kterého Somaiya ve svém článku cituje, „bude home page média brzy 

významná spíše jako reklama na značku média než jako cílová stanice pro čtenáře.“14 

Spolupráce vydavatelství a Facebooku je tedy oboustranně výhodná. Tím, že  vydavatel 

propaguje svůj obsah na Facebooku, získá sociální síť obsah pro svoje uživatele. A 

naopak – pokud se bude článek na Facebooku hodně sdílet, algoritmus ho začne nabízet 

dalším uživatelům. Vydavatelům tak stoupne návštěvnost a počet shlédnutí jejich webů, 

což může zvýšit příjmy. Z některých náhodných čtenářů se navíc mohou stát 

předplatitelé a zároveň může stoupnout popularita novináře, který je tvoří. 

 

                                                
11 SOMAIYA. How Facebook Is Changing the Way Its Users Consume Journalism. In: NYTimes.com [online]. 27. 10. 2014 [cit. 
2014-11-13]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2014/10/27/business/media/how-facebook-is-changing-the-way-its-users-
consume-journalism.html?_r=0 
12 News Feed, neboli česky Zeď, je nepřetržitě se měnící seznam příspěvků a aktivit uživatelů na Facebooku. Jeho výraznou 
charakteristikou je personalizace: News Feed každého uživatele je jiný podle toho, s kým se přátelé, jaké jsou jeho oblíbené stránky 
nebo do jakých patří skupin. Obsahuje statusy, fotografie, videa, odkazy, aktivity v aplikacích a liky od ostatních uživatelů. Pořadí 
v News Feedu je ovlivněno tím, kdo příspěvek zveřejnil, kolik získal komentářů a liků. 
13 SOMAIYA. How Facebook Is Changing the Way Its Users Consume Journalism. In: NYTimes.com [online]. 27. 10. 2014 [cit. 
2014-11-13]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2014/10/27/business/media/how-facebook-is-changing-the-way-its-users-
consume-journalism.html?_r=0 
14 SOMAIYA. How Facebook Is Changing the Way Its Users Consume Journalism. In: NYTimes.com [online]. 27. 10. 2014 [cit. 
2014-11-13]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2014/10/27/business/media/how-facebook-is-changing-the-way-its-users-
consume-journalism.html?_r=0 
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2.3 Nástup chytrých telefonů a tabletů a neustálý přísun informací 

Když firma Apple představila v roce 2001 hudební přehrávač iPod, způsobila 

tím revoluci v hudebním průmyslu. Rapidně začaly klesat počty prodaných fyzických 

hudebních nosičů, protože uživatelé si mohli snadno alba, ale i jednotlivé skladby 

v digitální podobě stahovat v internetovém obchodě iTunes. Podobnou revoluci v 

mediálním průmyslu způsobilo v roce 2007 představení iPhonu, prvního chytrého 

telefonu, který si díky vstřícnému uživatelskému prostředí získal masové rozšíření. 

Tento telefon byl přelomový především tím, že ho bylo možné ovládat prostřednictvím 

dotykové obrazovky a kromě telefonování a posílání textových zpráv umožnil přístup 

na internet, pořizování a sdílení fotografií a videí, stahování aplikací. iPhone, 

následovaný dalšími chytrými telefony od konkurenčních značek ještě zrychlil 

komunikaci a tok informací: díky mobilnímu internetu a připojení Wi-Fi mohli 

uživatelé přímo v mobilu vyřizovat e-maily, sdílet na sociálních sítích fotografie a 

videa, využívat komunikační aplikace jako bezplatné alternativy pro volání a posílání 

zpráv, a podobně. 

 

Z pohledu mediální produkce se s rozšířením chytrých telefonů ještě rozšířil 

uživatelsky generovaný obsah sdílený na internetu. Vzhledem k tomu, že stále více lidí 

má díky chytrému telefonu k dispozici fotoaparát, kterým může okamžitě zachytit dění 

kolem sebe, rozšiřuje se uživatelsky generovaný obsah a občanská žurnalistika. 

Mediální organizace tak získávají od svých čtenářů a diváků cenné materiály, které 

využívají zejména pro informování o aktuálních událostech. Dostávají tak bezprostřední 

dokumentaci situace ještě před tím, než se na místo dostane redaktor nebo policie.  

 

V roce 2010 Apple představil první generaci tabletu iPad, který kombinuje 

chytrý telefon a přenosný počítač. Oproti smartphonu nabízí zejména větší obrazovku 

pro komfortnější čtení a sledování multimediálních obsahů. Pro úplnost je třeba dodat, 

že mediální obsahy je možné konzumovat i na elektronických čtečkách knih; první 

model představil Amazon Kindle v roce 2007. Čtečky jsou ale pohodlnější spíše pro 

čtení speciálních digitálních verzí tradičních novin a časopisů než pro čtení na webu. 
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Z hlediska konzumace mediálního obsahu způsobil nástup chytrých mobilních 

telefonů a tabletů přelom v tom, že čtenáři mají přístup ke zpravodajství a dalším 

informacím kdykoliv a kdekoliv, kam dosahuje pokrytí mobilního internetu nebo WiFi.  

 

Jak ukazuje schéma č.1, které vytvořila konzultantská společnost Innovation 

Media15 v rámci návrhu transformace vydavatelství Economie, konzumace médií se 

během dne mění. Zatímco tištěné noviny, televizi, rozhlas a web skrze statické 

přijímače (televizní nebo rozhlasový přijímač, počítač) uživatelé konzumují jen 

v určitých fázích dne, nejčastěji ráno, kolem poledne a večer, telefony a tablety 

používají celý den –  včetně doby těsně po probuzení a před usnutím. Tvůrci mediálních 

obsahů musí tyto nové zvyklosti svých čtenářů brát v úvahu a obsah dodávat na weby a 

aplikace v průběhu celého dne. 

 

 
Schéma č. 1 – Proměny konzumace médií v průběhu dne 

Zdroj: Economia Newsroom Navigator16  

 

                                                
15 INNOVATION MEDIA. Economia Newsroom navigator. Praha, 2013. 
16 INNOVATION MEDIA. Economia Newsroom navigator. Praha, 2013. s. 120 
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2.3.1 Rozšíření elektronických zařízení 

Sarah Radwanicková a Carmela Aquinová z analytické firmy comScore17 ve své 

studii,18 která se věnuje změně konzumace médií způsobené nástupem tabletů, chytrých 

telefonů a dalších elektronických zařízení připojených k internetu (elektronické čtečky, 

atd.), označily uživatele těchto přístrojů jako digitální všežravce – nejen kvůli tomu, 

jaká média konzumují, ale také jak je konzumují. Ve své zprávě mapují situaci rozšíření 

smartphonů a tabletů a jejich využívání v roce 2011, tedy rok po uvedení iPadu. Právě 

mezi lety 2010 a 2011 rapidně vzrostl ve Spojených státech počet uživatelů smartphonů: 

používalo je 36,1 procent lidí starších třinácti let. Meziročně to znamenalo nárůst o 50 

procent. Největší zastoupení měly iPhony s operačním systémem iOS (43,1 %), na 

druhém místě byla zařízení s operačním systémem Android (34,1 %). Polovina 

uživatelů mobilních telefonů používala mobilní data (na konci srpna 2011 to bylo 116 

milionů lidí). V oblasti tabletů byly v srpnu 2011 nejvíce zastoupeny iPady (97,2 %), 

které v počtu zařízení připojených k internetu předběhly i iPhony (46,8 versus 42,6 

procent). Co se týká médií, přibližně tři z pěti majitelů tabletů konzumovali na svých 

zařízeních zpravodajství, čtvrtina uživatelů tabletů zprávy četla denně. Mobilní data 

v mobilech a tabletech uživatelé podle výzkumu nejčastěji používali k posílání e-mailů, 

sledování počasí, správě sociálních sítí, hraní her, vyhledávání informací, poslouchání 

hudby, používání aplikací pro posílání instantních zpráv. „Vzrůstající počet smartphonů 

a tabletů způsobil potřebu holistického přístupu k měření počtu připojených zařízení 

k internetu. Za holistický přístup považujeme to, že bereme v úvahu nejen připojení z 

počítačů a laptopů, ale také z mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení. (...) Nová 

zařízení na trhu a jejich stoupající oblíbenost mezi uživateli také kladou nové nároky na 

různá odvětví, která se jim budou muset přizpůsobit, aby nezůstala pozadu,“19 uvádějí 

autorky v závěru studie. 

 

Před tím, než se dostaneme k tomu, jak na rozšíření nových zařízení reagují 

mediální firmy, podívejme se, jak jsou tablety a chytré telefony rozšířené v České 

                                                
17 comScore je americká firma, která vytváří na základě zpracování velkých dat (big data) globální analýzy chování lidí v digitálním 
světě a vytváří z nich studie pro zájemce o investice v digitální oblasti. Firma vznikla v roce 1999 a data získává ze 172 zemí světa. 
Více na webu www.comscore.com 
18 RADWANICK, Sarah a Carmela AQUINO. Digital Omnivores: How Tablets, Smartphones and Connected Devices are 
Changing U.S. Digital Media Consumption Habits [online]. 2011 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: 
http://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2011/Digital-Omnivores. ComScore. 
19 RADWANICK, Sarah a Carmela AQUINO. Digital Omnivores: How Tablets, Smartphones and Connected Devices are 
Changing U.S. Digital Media Consumption Habits [online]. 2011 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: 
http://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2011/Digital-Omnivores. ComScore. 
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republice. Podle prezentace výsledků Media projektu za 1. pololetí roku 2014 

(aktuálnější výsledky nebyly v době vzniku diplomové práce k dispozici) má 

elektronické čtecí zařízení, tedy tablet, chytrý mobil nebo čtečku, v České republice 38 

procent populace.  

 
Graf č. 1 – Vývoj penetrace elektronických zařízení v České republice v letech 

2012 - 2014 

Zdroj dat: Media projekt, 1.1. - 30.6. 2014, Unie vydavatelů, Median, STEM/MARK  

Zpracování dat: Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) 

 

Počet elektronických zařízení se podle Media Projektu ve srovnání s prvním 

pololetím loňského roku zvýšil o 61 procent. Nejrychleji v populaci roste počet tabletů, 

které vlastní už 1,4 milionu lidí, což odpovídá 16 procentům populace. Meziročně se 

počet tabletů zdvojnásobil. Chytré telefony vlastní podle odhadu průzkumu 31 procent 

populace, čtečku elektronických knih vlastní přibližně 5 procent lidí.20  Zařízení mohou 

využívat buď bezdrátové připojení Wi-Fi nebo mobilní internet. Podle výsledků měření 

návštěvnosti internetu výzkumným projektem Netmonitor21 v září 2014, měly mobilní 

připojení v Česku téměř tři miliony uživatelů, což bylo o necelou pětinu více než 

v srpnu.22  

 

                                                
20 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: 
http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf 
21 Informace o návštěvnosti webových stránek prostřednictvím mobilního telefonu získává Netmonitor z měření počtu přístupů na 
stránky, které jsou do projektu zapojené. Více na www.netmonitor.cz. 
22 NETMONITOR. Mobilní internet v ČR má již téměř 3 miliony uživatelů. 2014. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/tz-
mobilni-internet-v-cr-ma-jiz-temer-3-miliony-uzivatelu 
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2.3.2 Dopad technologické změny na mediální organizace 

Mediální firmy reagují na vzrůstající počet smartphonů a tabletů různými 

způsoby. Obvykle optimalizují své weby pro menší obrazovky, případně tvoří digitální 

verze svých titulů. Elektronické verze mohou být buď graficky totožné s tištěnými tituly 

(převedené do digitální podoby nejčastěji ve formátu pdf), nebo mohou mít podobu 

speciální aplikace, která je interaktivní a obvykle přináší oproti tištěným titulům obsah 

navíc. Digitální vydání mají pro mediální firmy řadu výhod, především úsporu na jejich 

výrobu, distribuci a šetrnost k životnímu prostředí. Čtenářům mohou navíc nabídnout 

interaktivní prvky, odkazy napříč vydáním nebo na web, doplnit obsah o multimediální 

prvky jako video, animace, ukládání oblíbených článků, přístup do archivu, posílání 

upozornění o novém vydání nebo o článcích k tématu, které čtenáře zajímá.  

 

Jaké další změny přinesl nástup digitálních verzí novin a časopisů pro mediální 

organizace? Vzhledem k tomu, že jejich výroba končí grafickým zpracováním 

informací do šablony aplikace a při distribuci odpadá posílání do tiskárny, samotný tisk 

a následný rozvoz tisku, dostává se obsah ke čtenářům podstatně rychleji.  

Vydavatelství často zpřístupňují předplatitelům digitální verze už večer před tím, než se 

tištěná verze začne prodávat. Zvýšený počet přístupů do aplikace dokazuje, že si čtenáři 

tuto službu oblíbili. Jak uvedl Jørgen Andresen, editor dánského ekonomického deníku 

Børsen, „mezi lety 2010 a 2013, tedy v období po nástupu iPadu, se počet čtenářů 

elektronických novin ztrojnásobil. Specifický nárůst čtenosti našich digitálních verzí 

jsme zaznamenali po půl jedenácté večer, což svědčí o dramatické změně čtenářských 

zvyků.“ 23 Zatímco v době tištěných verzí byly noviny spojovány s ranní kávou, digitální 

verze lákají lidi ke čtení naopak pozdě večer.  

 

Některá vydavatelství využívají možnosti snadné distribuce digitálních titulů 

k tomu, aby aktualizovala ranní vydání novin, která po opuštění tiskárny už nelze měnit. 

Například finské noviny Hufvudstadsbladet začaly v lednu 2014 vydávat digitální 

večerník, jenž zaznamenává události, které se staly během dne. Večerní vydání vychází 

každý den v 16 hodin a je součástí všech předplatitelských balíčků, které firma nabízí. 

Cílem je přilákat více čtenářů ke čtení digitálních produktů. Mediální firmy také často 
                                                
23 BOLL, Kenneth. Seven inspiring examples for the digital newspapers strategy. In: Blog.visiolink.com [online]. 1. 4. 2014 [cit. 
2014-11-18]. Dostupné z: http://blog.visiolink.com/seven-inspiring-examples-for-the-digital-strategy „Overall, reader habits have 
changed primarily due to technology, particularly on iPad, but from 2010 to 2013, reader numbers of the electronic newspaper 
have tripled. We've seen a particular increase in our digital readership after 10:30 pm, so you can safely say that reader habits are 
changing dramatically," says news editor Jørgen Andresen of Børsen.”  
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digitální předplatné doplňují o přístup do archivu novin nebo časopisů, což u 

zavedených značek výrazně rozšiřuje obsahovou nabídku. 

 

Digitální verze novin a časopisů jsou pro vydavatelství výzvou i z hlediska 

reklamy. Inzertní plochy v aplikacích připomínají celostránkové inzeráty, které jsou ale 

na rozdíl od papírových verzí interaktivní a přes kliknutí mohou čtenáře dovést přímo 

na webovou stránku inzerenta. Podle Fredrika Narse, ředitele digitálních produktů 

finského vydavatelství KSF Media, se tento typ reklamy v jejich titulech osvědčil 

natolik, že v některých měsících převýšil výnosy z bannerů na webu: „Sledujeme, že 

(digitální reklama) vede k většímu zapojení čtenářů, získává hodně kliků a přitahuje 

mnohem vyšší pozornost než webové bannery. Rozhodně pro nás znamená nový 

byznys.“24 

 

Stejně jako u online zpravodajství mohou vydavatelství díky digitálním 

platformám získávat více informací o aktivitách, zvycích a preferencích svých čtenářů. 

Měření čtenosti umožňují mediálním firmám v reálném čase sledovat jak a co si čtenáři 

čtou, z jakého zeměpisného místa se připojují a na jaké platformě si obsah čtou, jaké 

reklamy se jim zobrazují a na které klikají. Statistiky čtenosti pomáhají vytvářet 

důvěryhodnou dokumentaci jak pro inzerenty, tak pro redaktory, a zároveň umožňují 

mediálním firmám rozhodovat o budoucí digitální strategii.  

Chytré telefony a tablety jako příležitost k experimentům 

S nástupem tabletů a chytrých telefonů vznikají také čistě elektronické tituly 

s různým pojetím byznys plánu. V Česku je takovým příkladem ryze tabletový deník 

Dotyk, který v květnu 2013 představilo vydavatelství Tablet Media, v jehož čele stojí 

bývalý generální ředitel vydavatelství Economia Michal Klíma. Dotyk je financovaný 

pouze z reklamy a pro čtenáře je bezplatně ke stažení v aplikaci pro iPady a iPhony 

v App Storu, v aplikaci v Google Play pro tablety a chytré telefony s operačním 

systémem Android a v aplikaci pro Kindle Fire v Amazon Apps. Podle mediakitu25 

Tablet media si deník v srpnu 2014 stáhlo 57 tisíc lidí a čtenost dosáhla čísla 79 800. 

Vydavatelství během listopadu 2014 spustilo další tři tituly: Dotyk Styl Royal, Dotyk 

                                                
24 BOLL, Kenneth. Seven inspiring examples for the digital newspapers strategy. In: Blog.visiolink.com [online]. 1. 4. 2014 [cit. 
2014-11-18]. Dostupné z: http://blog.visiolink.com/seven-inspiring-examples-for-the-digital-strategy „We can see that interstitials 
lead to greater involvement: they receive a lot more hits, and they garner much more attention than web banners. Interstitials are 
generating new business for us, Nars explains. “ 
25 Mediakit k tabletovému týdeníku Dotyk je dostupný z odkazu http://www.tabletmedia.cz/file/1507/media_kit_090614.pdf  
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Styl Bydlení a Dotyk Byznys. Kromě příjmů z reklamy využívá Dotyk ke svému 

financování také peníze od investorů, konkrétní čísla o návratnosti investice a 

soběstačnosti titulu ale nezveřejňuje.  

 

Zahraničním příkladem je tabletový deník The Daily, který začala v únoru 2011 

vydávat News Corp. mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Na rozdíl od Dotyku 

zvolila opačný přístup k financování – hlavní zdroj příjmů měl pocházet z předplatného 

od čtenářů. Deník byl v prosinci 2012 ukončen s vysvětlením, že si nezvládl najít 

dostatečné množství čtenářů. The Daily si předplatilo zhruba 100 tisíc lidí, přičemž 

k ekonomické nezávislosti jich firma potřebovala pětkrát víc.26 Optimální obchodní 

model ryze tabletových titulů tedy zatím není jednoznačný, zatím se nachází ve stádiu 

experimentování.  

                                                
26 JABLÍČKÁŘ.CZ. Deník The Daily pro iPad neuspěl a končí. In: Jablíčkář.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: 
http://jablickar.cz/denik-the-daily-pro-ipad-neuspel-a-konci/ 
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3. Reakce tradičních vydavatelství na probíhající změny 

Dosud se teoretická část věnovala změnám, které se na mediálním trhu 

odehrávají coby důsledek digitalizace. Patří mezi ně dlouhodobý pokles nákladů 

papírových novin, který ještě podpořil nárůst konkurence způsobený nástupem webu a 

sociálních sítí. Díky sociálním sítím a novým technologiím jako jsou chytré telefony a 

tablety se změnil způsob konzumace médií. Čtenáři přecházejí od tištěných novin 

k digitálním platformám, které jim umožňují získávat informace kdykoliv a kdekoliv. 

Tištěná média negativně ovlivnila také finanční krize, která ve Spojených státech 

vypukla v září 2008 a vedla k ekonomické recesi. Ta způsobila pokles zájmu inzerentů, 

tudíž nadále klesaly příjmy vydavatelství, jejichž těžiště leží právě v tištěné reklamě.    

 

Vydavatelé tak musí hledat balanc mezi tím, jak se vyrovnat s poklesem příjmů 

z tištěné reklamy, udržet kvalitu svých titulů a zároveň zvyšovat zisky v online 

prostředí. 

 

Z ekonomického pohledu může mediální firma na poklesy hlavních zdrojů 

příjmů, tedy reklamy a prodaného nákladu, reagovat dvěma způsoby. Buď snížit 

náklady výroby a optimalizovat svůj chod, nebo zvýšit příjmy, tedy efektivně pracovat 

s reklamou, vytvořit fungující model zpoplatnění obsahu na webu dosud přístupného 

zdarma nebo hledat alternativní zdroje příjmů. V této kapitole se budeme podrobněji 

věnovat způsobům, jak lze tyto dva cíle naplnit. 

3.1 Snižování nákladů na výrobu obsahu 

3.1.1 Snižování mzdových nákladů a počtu zaměstnanců 

Rychlým způsobem, jak snížit náklady ve vydavatelství, je propouštění. 

K tomuto okamžitému, ale dočasnému řešení se uchýlily i elitní světové vydavatelské 

domy. V souvislosti s klesajícími příjmy z reklamy v důsledku ekonomické recese 

zeštíhlovaly New York Times redakci papírových novin o sto lidí v roce 2008, dalších 

sto v roce 200927 a třicet lidí na začátku roku 2013. K propuštění přistoupilo vedení 

poté, co zaměstnancům snížilo platy s nadějí, že se hospodaření firmy zlepší a všechna 

pracovní místa zůstanou zachována. Jako důvod snižování stavů uvedly právě pokles 

                                                
27 CLARK, Andrew. New York Times plans to cut 100 newsroom positions. In: Theguardian.com [online]. 19. 10. 2009 [cit. 2014-
11-21]. Dostupné z: - http://www.theguardian.com/media/2009/oct/19/new-york-times-newsroom-cuts 
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tištěného nákladu způsobený odlivem mladších čtenářů na web. New York Times se 

poklesy příjmů z prodaného nákladu podařilo v roce 2010 vyrovnat zvýšením ceny 

za jedno vydání. Firma také přijala půjčku ve výši 250 milionů dolarů od jednoho 

z nejbohatších lidí světa, mexického telekomunikačního magnáta Carlose Slima. 

Vydavatelství přiznalo i velké ztráty v deníku Boston Globe, který nakonec prodalo 

v srpnu 2013 majiteli baseballového týmu Boston Red Sox Johnu Henrymu za 70 

milionů dolarů. Další propouštění sta redaktorů a editorů ohlásily New York Times 

v říjnu 201428, důvodem je opět snižování nákladů na výrobu obsahu. Na druhou stranu 

se New York Times daří nabírat stále více abonentů digitálních služeb a částečně 

vyrovnávat propadu příjmů z tištěné reklamy. Je ovšem otázkou, zda by vydavatelství 

bylo soběstačné i v situaci, kdy by se přeorientovalo čistě na digitální produkty a 

přestalo vydávat tištěné noviny. 

   

Propouštění se nevyhnula ani britská BBC. Reakcí na ohlášené výpovědi třiceti 

novinářů v britské BBC byla v únoru 2013 čtyřiadvacetihodinová stávka29 podpořená 

Národní unií novinářů (NUJ). BBC financovaná téměř výhradně z peněz daňových 

poplatníků musela úspory uvnitř firmy hledat poté, co vláda v roce 2010 poplatek na 

šest let zmrazila. Ohlásila tehdy, že během pěti let propustí 2000 lidí. Většina z těchto 

míst měla zaniknout přirozeným způsobem, to znamená, že zaměstnanci by postupně 

odcházeli do důchodu nebo organizaci opustili z vlastní vůle. Od roku 2004 bylo z BBC 

přitom propuštěno už kolem sedmi tisíc lidí a snižování stavů se dotklo všech součástí 

BBC, včetně zahraničního vysílání World Service.  

 

V českých médiích se začalo propouštět se začátkem ekonomické recese. Na 

konci roku 2008 propustilo vydavatelství Mediacop, tehdejší vydavatel týdeníků 

Instinkt a Týden, 10 procent zaměstnanců. Vydavatelství Mafra snižovala stavy napříč 

tituly, regionálními přílohami i serverem idnes.cz od jara 2011. Na konci téhož roku 

propouštěly televize Nova a Mediafax, kde dohromady odešlo čtyřicet zaměstanců. 

Mohutné propouštění potkalo i vydavatelství Economia, které na podzim roku 2013 

dalo výpověď téměř stu lidí jak z redakční, tak administrativní části. Snižování stavů 

                                                
28 SOMAIYA, Ravi. New York Times Plans to Eliminate 100 Jobs in the Newsroom. In: NYTimes.com [online]. 1.10. 2014 [cit. 
2014-11-21]. Dostupné z: New York Times Plans to Eliminate 100 Jobs in the Newsroom 
29 DOUGLAS, Torin. BBC journalists strike over redundancies. In: BBC.com [online]. 19. 2. 2013 [cit. 2014-11-21]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/uk-21492563 
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bylo důsledkem spojení Economie s Centrum Holdings a optimalizace redakce. Situaci 

ve vydavatelství Economia se budeme detailněji věnovat v případové studii. 

 

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, propouštění je rychlým, ale obvykle 

pouze dočasným řešením, které vyžaduje koncepčnější přístup. Při snižování stavů musí 

mediální firmy postupovat tak, aby byly schopny i s nižším počtem zaměstnanců 

vytvářet stejně kvalitní obsah.  Jak uvedl mediální analytik Milan Kruml pro server 

Mediaguru.cz, propouštění má vliv zejména na kvalitu zpravodajství, které „bude 

povrchnější, redakce nebudou schopny naplnit vlastním obsahem víc než jen pár 

stránek, zbytek se bude doplňovat zprávami ČTK a materiály od externistů, které budou 

mít nevyváženou úroveň.“30  

 

Koncepčním řešením snížení nákladů může být zefektivnění fungování 

vydavatelství, změna pracovních procesů, využívání synergií mezi jednotlivými 

složkami firmy. Více se těmto možnostem budeme věnovat v následující kapitole. 

3.1.2 Změny pracovních procesů 

3.1.2.1 Strategie digital-first jako možnost přechodu do digitálního věku 

Co je digital-first? 

V praxi se pojem digital-first často používá jako označení pro situaci, kdy je 

zpráva publikována dříve na webu než v tištěných novinách. Autoři New York Times 

Innovation Report 201431 ho chápou v širším kontextu jako komplexní strategii, kdy 

prioritou je výroba digitálních zpráv v co nejlepší kvalitě, která je osvobozená od limitů 

tištěných novin, jako jsou pevné termíny odevzdání článků, omezené místo pro obsah, 

tisk zpráv na papír a fyzická distribuce novin. Jakmile se objeví zajímavá aktuální 

zpráva, okamžitě se publikuje na webu. Vybraná témata se poté zpracují do papírových 

novin na následující den. Funkce novin se přitom mění: už nepřinášejí novinky, ale 

hlubší rozbor aktuálních událostí doplněný o kontext. Papírové vydání se stává 

exkluzivním médiem, které přináší čtenářům editorsky zpracovaný výběr zpráv, který 

by jim daný den neměl uniknout. 
                                                
30 ŠMÍDOVÁ, Veronika. Propouštění novinářů je projevem bezradnosti. In: Mediaguru.cz [online]. 4. 10. 2013 [cit. 2014-11-21]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/10/propousteni-novinaru-je-projevem-bezradnosti/#.VG9Imd5zpMk 
31 New York Times Innovation Report 2014. [online]. 2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://mashable.com/2014/05/16/full-
new-york-times-innovation-report/ s.82 
Deník New York Times vydal v květnu 2014 zprávu New York Times Innovation Report 2014, která se týká aktuálních trendů 
ohledně přechodu celého vydavatelství do digitálního věku a přizpůsobení se strategii digital-first.  
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Taková strategie vyžaduje naprostou změnu v myšlení redaktorů, jasný popis 

práce jednotlivých profesí, úkolů, změnu struktury práce a pracovních procesů. Autoři 

studie nepovažují takové změny pouze ke zefektivnění práce, ale za nezbytný 

předpoklad k přežití na mediálním trhu.  

 
Podstatu tohoto pojmu dobře ilustruje právě situace ve vydavatelství The New 

York Times. V roce 2013 pocházely více než tři čtvrtiny celkových výnosů z tištěné 

verze: v oblasti reklamy pocházelo 75 procent příjmů z tištěné reklamy, v oblasti 

prodaného nákladu vzešlo 82 procent příjmů z prodeje tištěného vydání.  

 

 
Obrázek č. 1 – Struktura příjmů z tištěných a digitálních titulů New York Times 

Zdroj: New York Times Innovation Report32 

 

Trend v konzumaci obsahu je ale opačný. Stále více čtenářů si obsah hledá 

digitálně – skrze obrazovku počítače, mobilní aplikace, Twitter, e-mailová upozornění, 

Facebook. New York Times přešly na strategii digital-first kompletně. Novou zprávu 

nejprve uveřejní na sociálních sítích, vzápětí vydají zpravodajský článek na webu, a dál 

téma rozvíjejí např. formou videa, on-line diskuse s aktéry, tweety na Twitteru, uveřejní 

krátký kontextový článek a podobně. Pokud je zpráva natolik důležitá, že po doplnění 

má potenciál zaujmout čtenáře i druhý den, dostane se do tištěných novin. 

 

 

                                                
32 New York Times Innovation Report 2014. [online]. 2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://mashable.com/2014/05/16/full-
new-york-times-innovation-report/ s. 81 
!
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Příklady užití digital-first ve světových vydavatelstvích 

Světové noviny přijímají strategii digital-first různými způsoby. Americký deník 

USA Today například v posledním roce ve větší míře najímá experty z digitální sféry, 

které se snaží zapojit do každého oddělení. Tištěné noviny připravuje malý tým, 

přičemž  se do něj dostávají nejlepší články z webu. Čistě pro tištěné vydání žádné 

materiály nevznikají.  

 

Britské Financial Times také zúžily produkci tištěných novin: už nevydávají tři 

různá světová vydání, ale pouze jedno. Tištěné vydání vyrábí jen malá skupina editorů, 

vydavatelství naopak vytvořilo datový tým a tým zpracovávající nejnovější zprávy 

(breaking news). Změny nastaly také v organizaci práce, když vedení redakce přesunulo 

dvě stě lidí pracujících v noci na denní směny.  

 

Wall Street Journal zase buduje tzv. real-time news desk, tedy sekci, která čítá 

kolem šedesáti lidí a zpracovává zprávy v reálném čase. Novinkou je také sekce 

zaměřenou na vztah s publikem, kde pracují editoři sociálních sítí a analytici. Ve Wall 

Street Journal se také osvědčilo najímání vývojářů, kteří sedí pohromadě v redakci a 

společně vymýšlejí inovativní řešení zpracování materiálu.  

 

Úskalí při zavádění strategie digital-first 

Autoři New York Times Innovation Report upozorňují, že i newyorské elitní 

noviny se při zavádění strategie digital-first potýkají s nedostatky. Sebekriticky 

přiznávají, že se vydavatelství zbytečně připravuje o čtenáře například tím, že většinu 

článků publikují na webu pozdě večer, přestože největší návštěvnost je ráno. Autoři se 

soustředí především na články do tištěného vydání, které je podle nich stále měřítkem 

úspěchu, a nedostatečně prezentují svoji práci na sociálních sítích. Vedení New York 

Times by podle autorů reportu mělo přemýšlet o tom, jaká pracovní místa budou 

potřeba v příštích pěti až deseti letech. Mělo by najímat digitální talenty, lidi, kteří 

přinesou změnu a inovativní řešení. Moderní mediální dům podle nich potřebuje 

redaktory, kteří mají intuitivní smysl psaní na web, zájem experimentovat se 

sdělováním zpráv přes mobilní telefony a sociální sítě, schopnost pracovat s daty, umí 

zapojovat čtenáře. Podle průzkumu v rámci tvorby New York Times Innovation Report 

však autoři zjistili, že vydavatelství neumí s těmito lidmi zatím pracovat. Digitální 
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odborníci zaměstnaní v New York Times si nepřipadají adekvátně využití: mají malou 

možnost růstu a myslí si, že jejich vedoucí nerozumí jejich schopnostem. Chtějí být 

kreativnější, nejen plnit službu, spravovat existující nástroje a opravovat je.  

 

O tom, že implementace strategie digital-first není jednoduchá a obvykle probíhá 

metodou pokus-omyl, svědčí i neúspěch dvou aplikací New York Times na chytré 

telefony a tablety. Vydavatelství zrušilo aplikace NYT Now, která nabízela každodenní 

hlavní zprávy za 8 dolarů měsíčně, a NYT Opinion s názorovými texty a blogy za 6 

dolarů měsíčně, po necelém půl roce v říjnu 2014. Kvůli slabému zájmu předplatitelů 

bude NYT Opinion zcela zrušeno a NYT Now zůstane dostupné pouze na mobilních 

telefonech.  

 

1.1.2.2 Integrovaný newsroom jako způsob zefektivnění chodu vydavatelství 

Málokterá změna v historii žurnalistiky zaznamenala tak ostré reakce jako 

integrovaný newsroom. Ještě v říjnu roku 2010 se účastníci konference Online News 

Association ve Washingtonu33 shodovali v tom, že pokud se redakce, ve kterých pracují, 

rozhodnou pro integraci, práci na protest opustí. Sloučení klasických redakcí vydávající 

tištěné noviny s online redakcemi se novináři bránili s argumenty, že tištěná média 

pojmou ta internetová, tedy že minulost pohltí budoucnost.  

 

V některých redakcích integrace skutečně způsobila odliv talentovaných 

pracovníků. Klasickým příkladem je situace v novinách Washington Post, které v roce 

2011 sloučily centrální washingtonskou printovou redakci s digitální, která do té doby 

sídlila v nedalekém Arlingtonu ve Virginii. Na protest tehdy odešel šéf webu 

WashingtonPost.com Jim Brady, který argumentoval tím, že nezbytnost změny chápe, 

ale jako internetový matador si připadá odsunutý na druhou kolej a webová redakce 

podle něj po integraci ztratila autonomii. Kriticky se k integraci vyjádřil i Mike 

Coleman, který pracoval jako zástupce šéfredaktora pro digitální média arizonského 

webu AZCentral.com: „Na každém rozhodnutí se teď musí podílet mnohem více lidí, 

což nás rozptyluje od práce a omezuje naši flexibilitu.“34  

                                                
33 ANDERSON, Kevin. Newsroom integration: the past taking over the future?. In: Journalism.co.uk [online]. 2011 [cit. 2014-10-
30]. Dostupné z: http://www.journalism.co.uk/news-features/newsroom-integration-the-past-taking-over-the-future-/s5/a542640/ 
 
34 ANDERSON, Kevin. Newsroom integration: the past taking over the future?. In: Journalism.co.uk [online]. 2011 [cit. 2014-10-
30]. Dostupné z: http://www.journalism.co.uk/news-features/newsroom-integration-the-past-taking-over-the-future-/s5/a542640/ 
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Co je integrovaný newsroom? 

Podle mediálního teoretika Marka Deuzeho je integrovaný newsroom „nový typ 

pracovního prostředí založený na vzrůstající spolupráci a součinnosti mezi kdysi 

oddělenými redakcemi a dalšími částmi moderní mediální společnosti.“35 Redakce se 

slučují do jednoho newsroomu proto, aby mohly spolupracovat a využívat skrytých 

synergií. Redaktoři často nejsou rozsazeni podle média, pro které pracují, ale podle 

oblasti, které se věnují. Integrovat redakce lze na různých úrovních, jak si ukážeme na 

následujících konkrétních případech. 

Integrace New York Times 

Učebnicovým příkladem je integrace redakce novin a webu New York Times. 

Vydavatelství začalo o integraci mluvit už v roce 2005, když tehdejší ředitel listu Bill 

Keller a zástupce šéfredaktora pro digitální sekci Martin Nisenholtz, poslali 

zaměstnancům e-mail 36 , který přelomovou změnu oznamoval. V textu popisovali 

proměnu on-line žurnalistiky, která už není experimentálním projektem, ale stává se 

plnohodnotným médiem a respektovaným zdrojem. Vydavatelství se proto rozhodlo, že 

je na čase redakce, které byly dosud administrativně, kulturně, geograficky i finančně 

odděleny, sblížit, aby jejich autoři mohli lépe spolupracovat. New York Times si tehdy 

daly za cíl vybudovat kvalitní svébytnou on-line žurnalistiku, která nebude sloužit jen 

k překlápění obsahu z tištěných novin, ale bude vytvářet vlastní obsah. Od sloučení 

redakcí si slibovali plné využití kreativní energie a povznesení digitální žurnalistiky na 

další úroveň.  

 

V dopise zmínili autoři také důležitý pojem platformová neutralita, tedy 

povýšení důležitosti obsahu nad platformou, na které se dostane ke čtenáři. Integrace by 

měla eliminovat rozdíly mezi redaktory píšící pro noviny a pro web, a sestěhováním do 

jednoho prostoru je postavit na stejnou úroveň. Podle strategie digital-first by redaktoři 

měli novou zprávu publikovat nejprve na webu, a následně v propracovanější verzi 

v digitální a tištěné verzi novin. 

 

                                                
35 DEUZE, Mark. What is multimedia journalism. Journalism Studies [online]. 2004 [cit.2014-10-30]. Dostupné z: 
http://www.academia.edu/709236/What_is_Multimedia_Journalism 
36 KELLER, Bill a Martin NISENHOLTZ. New York Times combines print, Web staffs in single newsroom. In: Poynter.com 
[online]. 2005 [cit. 2014-10-30]. Dostupné z: http://www.poynter.org/latest-news/mediawire/152354/new-york-times-combines-
print-web-in-single-newsroom/ 
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Integrace redakcí odstartovala stěhováním do třípatrové open-space kanceláře 

v nové budově New York Times Tower v newyorském Midtownu. Z hlediska 

uspořádání redakce spočívala v tom, že se sloučily pozice vedoucích jednotlivých 

rubrik, kteří měli nově na starosti danou sekci jak v tištěném, tak digitálním vydání. 

 

Necelý rok po sloučení obou pracovišť vydalo vydavatelství shrnující video, ve 

kterém vedoucí pracovníci vesměs nešetřili chválou. Zástupce ředitele Jon Landman si 

pochvaloval, že se v novém prostředí mohou lidé snadněji osobně setkat a rozvíjet a 

realizovat nápady: „Výhodou je, že sedí pohromadě velké množství chytrých lidí, kteří 

mohou společně rozvíjet nápady mnoha zajímavými cestami a zveřejnit je na platformě, 

která je pro téma nejlepší: pomocí článku na webu nebo v novinách, audio nebo video 

souborem nebo multimediální zprávou, která kombinuje fotogalerii a zvuk.“37  Naopak 

nevýhodou integrovaného newsroomu může být nadměrný hluk nebo snadnější přenos 

infekcí mezi velkým množstvím lidí v jednom velkém prostoru. 

Dva příklady integrace ve Španělsku 

Jiným příkladem integrace jsou dvě multimediální organizace ve Španělsku, 

kterým se ve své studii 38  věnují José Alberto García Avilés a Miguel Carvajal 

z University Miguel Hernández de Elche. Srovnávají mediální firmy Novotécnica a La 

Verdad Multimedia a jejich přístup k tomu, jak v rámci jedné firmy fungují tištěné 

noviny, web, televize a rozhlas. Spolupráce mohou probíhat různě: od pouhého sdílení 

informací mezi novináři a sekcemi z různých redakcí, přes univerzální novináře schopné 

vytvářet obsah pro více platforem po různé formy znovu využívání obsahu na různých 

platformách.  Pro diplomovou práci jsou tyto příklady přínosné, protože zkoumané 

vydavatelství Economia v červnu 2014 spustilo internetovou televizi DVTV, proto lze v 

propojování psané a audiovizuální žurnalistiky hledat inspiraci. 

Absolutní integrace na příkladu Novotécnica 

Španělská multimediální společnost Novotécnica, která má ve svém portfoliu 

noviny, rádio a televizi, se rozhodla pro radikální změnu. Printovou a audiovizuální 

redakci sloučila v roce 2004 do dvoupatrové budovy a postupně začala smazávat 

                                                
37 Video in: PLESSER, Andy. The New York Times has a New, Integrated Newsroom. In: Beet.tv [online]. 2007 [cit. 2014-10-30]. 
Dostupné z: http://www.beet.tv/2007/11/the-new-york-2-2.html 
38 AVILES, J. A. G. a M. CARVAJAL. Integrated and Cross-Media Newsroom Convergence: Two Models of Multimedia News 
Production -- The Cases of Novotecnica and La Verdad Multimedia in Spain. Convergence: The International Journal of Research 
into New Media Technologies [online]. 2008-05-01, vol. 14, issue 2, s. 221-239 [cit. 2014-10-30]. DOI: 
10.1177/1354856507087945. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856507087945 
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hranice mezi jednotlivými médii. Výsledkem je jednotná redakce plná „univerzálních 

novinářů,“ kteří jsou schopni jedno téma zpracovat pro všechny platformy a bourají tak 

představu, že jedna redakce obstarává jedno médium. Základnu tvoří centrální stůl 

editorů, kteří organizují činnost tak, aby byly rovnoměrně zásobovány rozhlasové 

stanice, televize i noviny. Zároveň napříč kanály propagují obsahy z různých platforem.  

 

Studie nabízí několik pohledů na integraci. Přestože podle manažerů firmy 

Novotécnica nemají redaktoři více práce než ve starém systému a pracují stejný počet 

hodin, novináři si myslí opak. Oponují, že jim práce výrazně přibylo, protože ze 

syrového materiálu musí vytvořit místo jednoho hned tři mediální produkty, aniž by 

dostali vyšší plat nebo jinou kompenzaci. Největší výzvou je pro novináře multiskilling, 

tedy právě schopnost zpracovat jednu zprávu pro tisk, rádio, televizi a často i web. 

Několik zkušených autorů odmítlo na nové požadavky přistoupit a firmu opustilo. 

Novináři, kteří zůstali, považují změnu práce jako příležitost oslovit skrze různé 

platformy větší publikum. Podle průzkumu autorů studie si multiskilling osvojilo 70 

procent novinářů, zbylých 30 procent ve zpracování materiálu pro různé platformy tápe. 

Větší problémy mají pochopitelně novináři, kteří pocházejí původně z printové redakce 

a nově musejí zpracovávat i audio a video soubory. Vedení společnosti jim sice nabídlo 

víkendová školení na úpravu videa, zvuku a fotografií, ale podle novinářů bylo 

nedostačující ve srovnání s požadavky. Redaktoři si také stěžují, že nemají dostatek 

času na výrobu jednotlivých výstupů, což jim zvyšuje hladinu stresu. Podle průzkumu 

se novým požadavkům nejlépe přizpůsobili redaktoři sportovní sekce. Jednoznačně 

nejnáročnějším momentem integrace byla změna v myšlení novinářů, kteří se museli 

odpoutat od původního média. Podle redaktorů situaci komplikovala skutečnost, že 

vedení jim dostatečně  nevysvětlilo cíle a průběh změn. Stejně tak jim vadilo, že 

nedostali žádnou zvláštní odměnu, byť po nich nadřízení žádali náročnou změnu 

pracovních procesů. Naopak redaktoři v průzkumu uvedli, že po nich editoři ještě 

razantněji vyžadovali rychlost a přesnost. 

 

Mírnější forma integrace na příkladu La Verdad Multimedia 

O poznání mírnější formu integrace zvolila firma La Verdad Multimedia, která 

má ve svém portfoliu noviny La Verdad, rozhlasovou stanici Punto Radio a televizní 

stanici Punto TV. Integrace v této firmě spočívá ve využívání synergií jednotlivých 
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médií, zvláště propagaci na různých platformách a sdílení obsahu. Printová  a 

audiovizuální redakce sídlí ve dvou různých, byť částečně propojených budovách. 

Mediální konvergence je patrná především z webu Laverdad.es, kde se publikují články 

z novin, tři videa vyrobená v audiovizuální sekci a součástí je také odkaz na poslech 

Punto Radia. Propojení je také patrné na manažerské úrovni, kdy vedoucí jednotlivých 

sekcí řeší, jak by šly obsahy vzájemně propojit. Novináři tedy na rozdíl od společnosti 

Novotécnica zůstali věrni svému mateřskému médiu, byť se vedení multiskillingu 

nebrání. Přispívání do ostatních médií je dobrovolné: televizní a rozhlasoví novináři 

podle zkušenosti manažerů rádi vidí svůj podpis v novinách a novinoví autoři se zase 

rádi ukážou na televizní obrazovce. Podle průzkumu je v printové redakci pouze šest 

lidí, kteří jsou schopni připravit plnohodnotnou zprávu pro všechna média. Nejčastěji 

redaktoři z novin vystupují ve večerních zprávách se svými komentáři týkajícími se 

hlavního tématu novin. Podle autorů studie spolu nejvíce spolupracují oblastní a 

sportovní redakce jednotlivých médií, sdílejí především rozhovory s aktéry událostí.  

 

Ze španělské studie vyplývá, že oba modely integrace fungují, přestože záleží na 

kontextu a strategii mediální organizace. Autoři dodávají, že podobné experimenty 

vyžadují speciální opatření. Nezbytná jsou kvalitní školení novinářů a srozumitelné 

vysvětlení nových pracovních úkolů. Také je nutné dobře informovat personalisty o 

nových požadavcích, které by měli splňovat kandidáti o práci ve firmě. V neposlední 

řadě je také nutné dohlížet na opatření týkající se kvality obsahu, která by se mohla 

kvůli změnám v pracovních procesech zhoršit. Editoři by měli dohlížet na dodržování 

zpravodajských standardů jakými jsou pravdivost, přesnost a pečlivé ověřování zdrojů. 

 

3.2 Zvýšení příjmů 

Kromě snižování nákladů a zefektivňování výroby obsahu, kterým se věnovala 

předchozí kapitola, vydavatelství hledají cestu, jak zpoplatnit produkty, které dosud 

byly k dostání zdarma – tedy digitální produkty. Monetizovat online obsah lze 

v principu dvěma způsoby – efektivnější prací s reklamou a zpoplatněním obsahu na 

webu.  
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3.2.1 Efektivnější práce s reklamou  

Stav internetové reklamy 

Vydavatelství se snaží hledat model, jak přesunout příjmy z tištěných do 

digitálních titulů, a to jak z hlediska obsahu, tak reklamy. Nejvýdělečnější je stále 

tištěná reklama, přestože investice do ní dlouhodobě klesají. Zájem inzerentů o 

internetovou reklamu naopak stoupá, v loňském roce se podle grafu, který zveřejnil web 

Mediaguru.cz39, dotkly dvacetiprocentní hranice v celkovém objemu reklamy v Česku. 

V následujících měsících tak internet svede s tištěnými médii souboj o pozici druhého 

nejsilnějšího mediatypu. Jedničkou na reklamním trhu zůstává od roku 1998 televize. 

 

 
Graf č. 2 – Orientační odhad podílu médií na reklamních investicích v letech 1990 

– 2013 

Zdroj: Mediaguru.cz 

 

Růst digitální inzerce je ale pomalejší než pokles tištěné reklamy. A to jak 

v Česku, tak ve Spojených státech. Vydavatel Arthur Sulzberger a generální ředitel 

                                                
39 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Proměny české mediální scény od začátku 90. let. Mediaguru.cz [online]. 16.11.2014 [cit. 2014-11-
18]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/11/promeny-ceske-medialni-sceny-od-zacatku-90-let/#.VGtmf95zpMl 
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vydavatelství New York Times Mark Thompson uvedli ve zprávách 40  zaslaných 

zaměstnancům na podzim 2014, že podle finančních výsledků za třetí čtvrtletí roku 

2014 mají příjmy z digitální reklamy stoupnout o 16 procent. Jak ale upozornil 

šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek, vedení The New York Times nezveřejnilo 

informace o příjmech z reklamy v tisku, které stále tvoří skoro tři čtvrtiny celkových 

reklamních výnosů: „Pro ilustraci – v předchozím, druhém čtvrtletí, deník oznámil 

6,6% pokles reklamy v printu a 3,4% růst digitální inzerce. Jenže v absolutních číslech 

vydělal v digitální reklamě 41,5 milionů dolarů, kdežto v printu 115 milionů. Skoro 

sedmiprocentní pokles v tisku tak bolí určitě víc než dokáže utišit tříprocentní růst 

online.“41 

Konkurence na reklamním trhu 

Nejčastějšími typy internetové reklamy jsou displayová reklama (bannery)42, 

výkonnostní reklama 43  a rychle se rozvíjející videoreklama. 44  S rozšířením 

elektronických čtecích zařízení má potenciál i mobilní reklama určená především pro 

displeje mobilních telefonů a tabletů. Dalším zdrojem příjmu je tzv. nativní reklama, 

tedy sponzorsky placené články.  

 

Co se týče konkurence mezi internetovými hráči na trhu, největšími soupeři si 

nejsou zpravodajské a ostatní weby navzájem. Přestože vytvářejí velkou část 

internetového obsahu, většinu příjmů z digitální reklamy inkasují nemediální 

společnosti jako Facebook, Google a další. Jejich výhoda je v tom, že dobře znají své 

uživatele a mohou tak reklamu přesně zacílit. Díky cookies získávají informace o jejich 

preferencích a chování na internetu. Nejpoužívanější vyhledávač Google zaznamenává 
                                                
40 BEAUJON, Andrew. NYT plans buyouts, layoffs if necessary to cut 100 newsroom staffers. In: Poynter.com [online]. 1. 10. 2014 
[cit. 2014-11-21]. Dostupné z: http://www.poynter.org/mediawire/272323/nyt-plans-buyouts-layoffs-if-necessary-to-cut-100-
newsroom-staffers/ 
41 SLÍŽEK, David. New York Times propustí část redakce a zruší aplikaci, která se nevyplácí. In: Lupa.cz [online]. 1.10. 2014 [cit. 
2014-11-21]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/new-york-times-propusti-cast-redaktoru-a-zrusi-aplikaci-ktera-se-nevyplaci/ 
42 SPIR. Monetizace obsahu na internetu [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: http://www.monetizaceobsahu.cz/monetizace 
„Výhodou bannerů je to, že se dají na web velmi snadno nasadit. Existuje celá řada bannerových reklamních systémů, jejichž 
bannery si provozovatel může na svůj web umístit. Největšími hráči v ČR jsou Seznam (Sklik Partner) a Google (AdWords). Za 
zobrazování bannerů na své stránce pak provozovatel pobírá provizi. Pokud ale web nemá vysokou návštěvnost, a tím pádem 
nedokáže zobrazit velké množství bannerů, jsou příjmy z takových provizí většinou poměrně nízké.“ 
43 SPIR. Monetizace obsahu na internetu [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: http://www.monetizaceobsahu.cz/monetizace!
„Princip výkonnostní reklamy je jednoduchý: reklamní odkazy se zobrazují v návaznosti na obsah stránky, kontext se přitom určuje 
na základě konkrétních slov nebo slovních spojení obsažených na stránce. U reklamy ve vyhledávačích se cílí podle klíčových slov, 
které uživatel zadává do vyhledávacího pole. Zadavatel přitom platí za kliknutí uživatele na inzerát (Pay per click, PPC). Podobně 
jako u bannerové reklamy existuje řada provozovatelů PPC systémů, českému trhu vévodí Google a Seznam, působí na něm ale i 
řada dalších hráčů.“ 
44 SPIR. Monetizace obsahu na internetu [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: http://www.monetizaceobsahu.cz/monetizace 
„S reklamními videospoty se můžeme řadu let setkat v bannerech, za standardní videoreklamu však označujeme spíše spoty zařazené 
před, v průběhu či po videopříspěvcích na stránkách vydavatelů (tzv. in-stream reklama). Stejně jako v poslední době roste množství 
videa na webech vydavatelů, roste i potřeba tento obsah monetizovat. Na videoformáty si přitom začínají zvykat již i zadavatelé. 
Nasazení videoobsahu a videoreklamy na web je ovšem složitější, proto se s touto formou reklamy setkáváme zejména u větších 
provozovatelů obsahu.” 
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hesla, která uživatel hledá, a na základě toho mu vedle výsledků vyhledávání může 

následně nabídnout reklamu na daný produkt. Taková služba je pochopitelně pro 

inzerenty lákavá, protože jim umožňuje přímo oslovit člověka, který má o jejich zboží 

zájem. Podobně velké množství dat shromažďují sociální sítě, které zobrazují reklamu 

uživatelům na základě informací, jež uvedou ve svém profilu, o čem si píší se svými 

přáteli nebo jaké fotografie sdílejí.  

 

Reklama v tištěných médiích, která je stále ve většině vydavatelství hlavním 

zdrojem příjmů, má také své nepopiratelné výhody. Papírové vydání titulu s sebou 

kromě tradice a zázemí nejstaršího média nese šanci, že si reklamu čtenář může 

prohlížet neomezeně dlouhou dobu a inzerenti mohou skrze ni nabízet složitější 

produkty vyžadující podrobnější vysvětlení.  

Tradiční a experimentální měření internetové reklamy 

Obvyklou mírou pro zpoplatnění reklamy na internetu je cena za tisíc klinutí. 

Vydavatelé v honbě za kliky proto často nutí čtenáře, aby klikali na různé přehledy nebo 

fotogalerie rozdělené na mnoha stránkách. Pro inzerenty se atraktivními stávají weby 

typu Buzzfeed,45 které nabízejí laciný, často obrazový, obsah na mnoha stránkách, jimiž 

se čtenáři musejí proklikat. Tím získávají vyšší čísla v návštěvnosti a jsou atraktivnější 

pro inzerenty.  

 

Zajímavým experimentem na tomto poli je metodika pro měření pozornosti, 

kterou vytvořila americká analytická firma Chartbeat.46 Místo množství kliků navrhuje 

měřit čas, který čtenář stráví na stránce. Inzerenti by měli platit za hodinu času, kterou 

aktivní čtenáři stráví na stránce s reklamou. Takový systém by vydavatele podle nich 

nutil tvořit kvalitnější obsah, u kterého čtenář stráví delší dobu. Pro zadavatele reklamy 

by to znamenalo potenciálně delší dobu, po kterou by čtenáři reklamu vnímali. Tuto 

novou metriku pro prodej digitální reklamy začaly s několika vybranými klienty 

testovat web deníku Financial Times nebo server s virálními videi Upworthy. Snaha 

porazit reklamní model Facebooku nebo Googlu však podle generálního ředitele firmy 

Chartbeat Tonyho Hailea, nemá smysl. „Víte, nemůžete si stěžovat na to, že Google 

dokáže na reklamě vydělat víc peněz, když hlavním důvodem je, že to Google prostě umí 

                                                
45 www.buzzfeed.com [online]. 2014 
46 BERÁNEK, Jan. Tony Haile (Chartbeat): Pageviews jsou mrtvé, obsah může vydělávat jinak. In: Lupa.cz [online]. 16. 10. 2014 
[cit. 2014-11-25]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/tony-haile-chartbeat-pageviews-jsou-mrtve-obsah-muze-vydelavat-jinak/ 



   32 

lépe než vy. Jediná cesta je dokázat zadavatelům, že jim umíte přinést hodnotu, kterou 

vyžadují, lépe než Google a kdokoli další. Pokud budete vytvářet velmi kvalitní obsah, 

který přitáhne pozornost lidí, budou vaše reklamy fungovat lépe. Pohybujeme se na 

hřišti s jasnými pravidly, kde vyhrává ten, kdo může říct: moje reklamy jsou dražší, 

protože přinášejí lepší výsledky. A to je směr, kterým se média musí vydat.“47 

 

3.2.2 Zpoplatnění online obsahu  

Mediální domy hledají cestu, jak své příjmy co nejvíce diverzifikovat. Vedle 

tradičního prodeje tištěné a digitální reklamy, prodeje tištěného nákladu novin a 

časopisů se snaží najít účinný způsob, jak zpoplatnit také obsah na webu. Přímý model 

monetizace spočívá v tom, že čtenář za konzumaci konkrétního obsahu platí konkrétní 

částky v podobě předplatného nebo jednotlivých plateb. Paywall, neboli zeď chránící 

články, kterou je možné překonat zaplacením poplatku, se dá aplikovat několika 

způsoby: podle míry uzavření obsahu rozlišujeme paywall pevný, měřený a 

kombinovaný (freemium). Paywall se dá zavést buď na tituly z jednoho vydavatelství 

nebo na tituly napříč smluvenými vydavatelstvími – v této souvislosti mluvíme o 

sdíleném paywallu. Dalšími možnostmi zpoplatnění jsou mikroplatby za jednotlivé 

články nebo tzv. komunitní model.   

Pevný paywall 

Pevný paywall nenabízí volně žádný, nebo jen minimální přístup k obsahu. Pro 

mediální domy je to nejriskantnější způsob zpoplatnění, protože musí počítat se ztrátou 

části publika. S tímto modelem uspějí pouze média, která nabízejí velké množství 

unikátního obsahu, zaujímají už před zpoplatněním dominantní postavení na trhu a 

zaměřují se na specifické publikum, jež je ochotno za zprávy zaplatit.  

 

Touto cestou se v roce 2010 vydaly britské noviny The Times. Po kompletním 

zpoplatnění webu se setkaly právě s rapidním poklesem návštěvnosti, protože jejich 

čtenáři odcházeli na konkurenční servery nabízející obdobný zpravodajský obsah 

zdarma.  

                                                
47 SLÍŽEK, David. Jon Slade, Tony Haile: Pageviews jsou cesta do pekel, na webu má cenu jen čas. In: Lupa.cz [online]. 5. 11. 2014 
[cit. 2014-11-25]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jon-slade-tony-haile-pageviews-jsou-cesta-do-pekel-na-webu-ma-cenu-
jen-cas/ 



   33 

Měřený paywall 

Druhým typem je tzv. měřený paywall, který nabízí větší flexibilitu v tom, co 

mohou čtenáři vidět bez předplatného a za co musejí platit. K dispozici mají čtenáři 

obvykle určitý počet článků měsíčně zdarma. Po vyčerpání limitu se jim na stránce 

zobrazí nabídka předplatného. Tento systém je funkční jak pro příležitostné čtenáře, 

kteří se vejdou do určeného limitu a obsah jim je přístupný v plné šíři, tak pro 

pravidelné čtenáře, kteří jsou ochotni za časté čtení zaplatit a obsah si plně zpřístupnit. 

 

Touto cestou se vydaly v roce 2007 britské noviny Financial Times, které 

nabídly čtenářům deset článků měsíčně zdarma. Pokud poté čtenář vyplnil registrační 

formulář, dostal dalších třicet článků zdarma. Následně mu bylo nabídnuto roční 

předplatné.  

 
Graf č. 3 – Podíl příjmů z tištěných a digitálních produktů vybraných britských 

novin 

Zdroj: Enders Research48 

 

Co se týče přechodu tradičních novin do digitálního věku, patří Financial Times 

k nejúspěšnějším firmám na světě. Jak ukazuje graf č. 3, který vytvořila firma Enders 

Research, 49  příjmy z digitálních produktů Financial Times v roce 2013 tvořily 46 

                                                
48 BENKOIL, Dorian. 8 Lessons from the Financial Times’ Digital Success. In: PBS.org [online]. 6. 5. 2014 [cit. 2014-11-25]. 
Dostupné z: http://www.pbs.org/mediashift/2014/05/8-lessons-from-the-financial-times-digital-success/ 
49 BENKOIL, Dorian. 8 Lessons from the Financial Times’ Digital Success. In: PBS.org [online]. 6. 5. 2014 [cit. 2014-11-25]. 
Dostupné z: http://www.pbs.org/mediashift/2014/05/8-lessons-from-the-financial-times-digital-success/ 
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procent, což bylo nejvíce ze všech britských novin (na druhém místě skončil Guardian 

s 32 procenty, třetí byl Independent s 24 procenty).  

  

Podle analytika americké veřejnoprávní televize PBS Doriana Benkoila tkví 

úspěch Financial Times především v tom, že nabízí unikátní obsah, který čtenáři nikde 

jinde nenajdou, a oslovují specifickou cílovou skupinu složenou z lidí ve vedoucích 

funkcích po celém světě. Financial Times si svůj digitální produkt chrání, noviny jsou 

dokonce v digitální podobě dražší než tištěné. Podle Benkoila tituly, jejichž zprávy jsou 

na webu zdarma, vysílají signál, že jde o méně hodnotný obsah, přestože ve skutečnosti 

může být hodnotnější než tištěný, a to zejména proto, že je interaktivní, dá se 

aktualizovat, odkazovat na články v archivu a podobě.  

 

V roce 2011 spustily měřený paywall také New York Times s dvaceti články 

měsíčně zdarma. Po třinácti měsících snížily limit na deset článků měsíčně. V roce 2013 

zveřejnily New York Times údaje o výsledcích zavedení paywallu. Za dva roky jim 

klesly návštěvnosti stránek o 10 až 15 procent50, ale naopak stoupl zájem o tištěné 

předplatné. Digitální předplatné bylo totiž prodáváno ve zvýhodněném balíčku 

s tištěných předplatným, takže čtenáři mohli nabýt dojmu, že dostávají hodnotnější 

multiplatformní produkt. Vydavatelství však může jen obtížně zjistit, zda předplatitelé 

balíčku skutečně četli spíše tištěné nebo digitální vydání.  

Kombinovaný paywall (freemium) 

Třetím typem je kombinovaný paywall, který umožňuje volný přístup 

k vybranému obsahu (obvykle levnému na výrobu, např. agenturním zprávám), zatímco 

za prémiový obsah (autorské texty nebo komentáře) se platí. Zatímco v případě 

měřeného paywallu mají do vyčerpání limitu čtenáři k dispozici všechny články včetně 

prémiových, u kombinovaného paywallu vidí čtenáři pouze „obyčejné“ zprávy , aniž by 

si mohli prohlédnout, jak prémiové vypadají.  

 

Model freemium zavedl například nejčtenější německý deník Bild, který od 

června 2013 nabízí část obsahu a mobilní web zdarma a vybrané prémiové balíčky a 

přístup přes mobilní aplikace uzavřel do placeného balíčku Bild+.   

 
                                                
50 MCATHY, Rachel. Two years in: Reflections on the New York Times paywall. In: Journalism.co.uk [online]. 28. 3. 2013 [cit. 
2014-11-25]. Dostupné z: https://www.journalism.co.uk/news/two-years-of-the-new-york-times-paywall/s2/a552534/ 
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Zajímavý způsob zpoplatnění obsahu použilo v roce 2011 vydavatelství Boston 

Globe, které vytvořilo dvě různé stránky. Prémiový obsah nabízí na stránce 

BostonGlobe.com, kde zavedl pevný paywall s předplatným. Na původním webu 

Boston.com nabízí obsah zdarma. Vydavatelství změnu vysvětlilo51 tak, že vytvořilo 

dvě stránky pro dva různé typy čtenářů: ty, kteří jsou ochotni přistoupit na politiku 

placení za kvalitní propracované články, a ty, kteří platit odmítají a spokojí se 

s povrchnějšími informacemi. V březnu 2014 Boston Globe oznámil, že z pevného 

paywallu na BostonGlobe.com přechází na měřený paywall, který nabídne čtenářům 

deset článků měsíčně zdarma. Cílem je navýšit počet předplatitelů, přestože Boston 

Globe podle slov editora Briana McGroryho považuje dosavadních 60 tisíc předplatitelů 

digitální verze za úspěch.  

 

Další typy zpoplatnění obsahu: 

Sdílený paywall 

Sdílený paywall funguje v případě, že se domluví více mediálních firem a svůj 

obsah nabízejí společně. S touto myšlenkou přišla například v roce 2011 slovenská 

firma Piano Media, která vydavatelům nabídla, aby své placené služby spojili do většího 

balíku. Čtenáře může zaujmout tím, že za malou částku získají přístup k velkému 

množství obsahu a služeb.  

Mikroplatby za jednotlivé články 

Doplňkovým typem zpoplatnění paywallu jsou mikroplatby za jednotlivé články, 

které ale většina vydavatelství odmítá s tím, že se jim ekonomicky nevyplatí. V českém 

prostředí k tomuto typu přistoupil například web Psychologie.cz, kterému se 

dlouhodobě nedařilo získat stálé inzertní klienty. Platby za jednotlivé články používá 

jako doplněk ke svému kombinovanému platebnímu modelu, který nabízí 65 procent 

materiálů zdarma a 35 procent v rámci předplatného. Mezi oběma typy zpoplatnění je 

patrná souvislost - tomu, než si čtenáři zaplatí celé předplatné, předchází několik 

kusových plateb.52  

                                                
51 BEAUJON, Andrew. Boston Globe drops paywall, adds meter instead. In: Poynter.org [online]. 4. 3. 2014 [cit. 2014-11-25]. 
Dostupné z: http://www.poynter.org/mediawire/242132/boston-globe-drops-paywall-adds-meter-instead/ 
52 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: 
http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf 
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Komunitní model 

Komunitní model financování je založení na principu dobrovolných příspěvků 

od uživatelů. Obsah je v takovém případě otevřený všem, provozovatel pouze čtenáře 

vyzývá, aby na provoz přispěli určitou částkou. Komunitní model financování je 

poměrně rozšířený ve Spojených státech, využívá ho například server ProPublica, který 

se věnuje investigativní žurnalistice. V českém prostředí tento model využívá například 

Petr Koubský k financování svého webového čtrnáctideníku 067.cz nebo František Fuka 

s webem FFFilm.   

 

Výzkumy ochoty čtenářů platit za informace na internetu 

Pokud se podíváme na zpoplatňování online obsahu ze čtenářské perspektivy, 

zjistíme, že čtenáři zatím nejsou příliš ochotni za obsah platit. Kanadská výzkumnice 

Donna Loganová z University of British Columbia ve své studii, kterou provedla 

pomocí online dotazníku na vzorku 1700 lidí, zjistila, že v Kanadě je proti webovému 

předplatnému  81 procent lidí. Na otázku, co by dělali, kdyby jejich oblíbený 

zpravodajský web začal vybírat peníze na obsah, odpovědělo 90 procent dotazovaných, 

že by hledalo bezplatné alternativy. V případě, že by žádné bezplatné alternativy nebyly 

k dispozici, ochotu zaplatit projevilo 30 procent lidí. Nejschůdnějším řešením by pro ně 

bylo zavedení časového předplatného, měřeného paywallu nebo placení za jednotlivé 

články.  

 

V českém prostředí se výzkumu ochoty čtenářů platit za webový obsah věnovalo 

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). 53  V červenci 2014 výzkumníci zkoumali 

pomocí online dotazníku populaci České republiky na vzorku 1012 respondentů. 

Výsledky vyzněly ve prospěch placení, ovšem spíše než za mediální obsahy by Češi 

platili za zábavu. Výzkumníci zjistili, že ochotu platit za určitý obsah projevily dvě 

třetiny dotazovaných. Nejčastěji by šlo o přednostní přístup k filmům a seriálům a 

přístup k obsahu odborného média. Jako způsob platby preferovali jednorázový 

poplatek nebo měsíční předplatné, roční platba by pro ně byla mírně schůdnější pouze u 

předplatného elektronické verze časopisů a novin. Naopak nejmenší zájem projevili o 

placenou možnost přispívat do diskuse pod články, přístup k exkluzivním zprávám a 

                                                
53 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: 
http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf 
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přednostní přístup k obsahu novin a časopisů nebo přístup k nim přes mobilní aplikaci. 

Za posledních dvanáct měsíců zaplatila za placený obsah pětina dotázaných, nejčastěji 

lidé ve věku 25-34 let. Nejčastěji šlo o poplatky za služby (např. stahování z datových 

úložišť), sledování filmů a seriálů a stahování her. Jako nejpreferovanější způsob platby 

byla jmenována karta, v těsném závěsu ale skončil bankovní převod a SMS.  

 

Studie SPIR přinesla ojedinělé poznatky o přístupu Čechů k placení za online 

obsah. Otázkou však je, nakolik se liší hypotetická ochota platit s reálným chováním 

dotazovaných. Zatímco ochotu platit za online obsah připustily dvě třetiny 

dotazovaných, jen 8 procent lidí ve výzkumu uvedlo, že platbu skutečně provedlo. 

Cenným doplněním studie by bylo sledování důvěry lidí k e-commerce, konkrétně 

platbám online, která zatím v Česku není příliš vysoká. Bylo by zajímavé provést 

výzkum s hypotézou, že Češi neplatí za mediální obsah kvůli tomu, že se bojí platit 

online obecně.  

 

Přestože je přímé zpoplatnění obsahu odvážným experimentem, příjmy 

z předplatného zatím nedosahují příjmů z reklamy. Podle Tonyho Hailea, generálního 

ředitele Chartbeat, tomu tak bude i nadále. „Podívejte se na americký televizní trh. 

Fungují tam stanice jako je HBO a další, které jsou financovány z předplatného, 

vytvářejí výborný obsah a daří se jim velmi dobře. Dokázaly, že placený obsah je 

životaschopným obchodním modelem. Většina televizí v USA ale stále žije z prodeje 

reklamy. Myslím, že pro řadu vydavatelů bude digitální předplatné vítaným způsobem, 

jak své příjmy navýšit o přímé platby od čtenářů. Ale většina peněz v mediálním 

průmyslu bude i nadále pocházet z prodeje reklamy. “ 

 

3.2.3 Alternativní příjmy z nemediálních aktivit 

Reklama a paywall využívají k monetizaci již existující produkty. Vydavatelství 

ale hledají také způsoby, jak obsah využít coby upoutávku k dalším navázaným, často 

nemediálním, službám. Zajímavým příkladem je v této oblasti experiment českého 

vydavatelství Czech Media Center, jež v roce 2014 spustilo službu Blesk peněženka. 

Prostřednictvím předplacené dobíjecí platební karty, kterou je možné zakoupit v trafice, 

mohou lidé anonymně platit u všech obchodníků s platebním terminálem nebo 

v internetových obchodech přijímajících karty MasterCard v Česku i zahraničí. Tento 
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produkt je možné vnímat jako krok k tomu, aby Blesk naučil své čtenáře bez obav platit 

na internetu, a připravil si tak potenciální publikum ochotné platit za obsah na internetu. 

Czech New Center prezentuje pod značkou své vlajkové lodi také předplacené karty pro 

volání Blesk Mobil nebo dodavatel plynu a elektřiny Blesk Energie. 

Jak se uvádí ve studii SPIR54 „pokud médium oslovuje cílovou skupinu lidí se 

stejným zájmem, mohou toto využít při pořádání konferencí, veletrhů, školení a dalších 

akcí, za které je tato komunita ochotna zaplatit. Na akcích pak lze vydělávat jednak ze 

vstupného, jednak z prodeje reklamního prostoru komerčním partnerům. Akce je pak 

možné synergicky využít k produkování dalšího obsahu.“ Tento přístup je rozšířený ve 

Spojených státech. Americká veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR například pořádá 

turné po koncertních halách a univerzitních kampusech, jejichž hlavními hvězdami jsou 

novináři NPR. Podobně magazín The Atlantic organizuje ve spolupráci s Aspen 

Institutem akci Aspen Ideas Festival, kde vystupují elitní osobnosti z nejrůznějších 

oblastí z celého světa. Dalším příkladem je magazín The New Yorker se svým The New 

Yorker Festivalem, který se skládá z netradičních setkání s redaktory listu a jejich hosty. 

V roce 2014 byla na programu například beseda s redaktorem The New Yorker a 

spisovatelem Malcolmem Gladwellem, který je i českému publiku známý coby autor 

knih Mžik: Jak myslet bez přemýšlení nebo Bod zlomu: O malých příčinách s velkými 

následky. Redaktor Michael Specter, který se v The New Yorker zaměřuje na oblast 

vědy, zdraví a technologií, moderoval panelovou diskusi o mozku s předními 

americkými neurology. Redaktor Adam Gopnik zase moderoval diskusi, která 

následovala po uvedení divadelního představení The last ship na Broadwayi. Jedním 

z hostů besedy byl coby autor hudby i muzikant Sting. Editoři gastronomické rubriky 

zase uspořádali pro registrované účastníky večeři, jejíž chody se servírovaly v různých 

newyorských restauracích, nebo procházku po malých bistrech mezi newyorskými 

čtvrtěmi Greenwich Village a Chinatown. 

 

Podobné akce fungují jako reklama k přilákání nových čtenářů a upevnění 

vnímání značky. Také New York Times podle Innovation Reportu 2014 mají v plánu 

pořádat speciální programy pro předplatitele, panelové diskuse k nejlepším článkům 

roku, lekce psaní, fotografování a tvorby videa, setkání se zajímavými členy rubriky 

                                                
54 SPIR. Monetizace obsahu na internetu – studie [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: 
http://www.monetizaceobsahu.cz/studie.pdf 
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Op-Ed, kteří napsali nejčtenější články a podobně. V době, kdy se obchodní modely 

novin posouvají od závislosti na reklamě směrem k ochotě čtenářů platit za obsah, to 

New York Times považují za vhodný způsob, jak si udržet, případně získat nové, 

čtenáře. Tuto strategii zvolilo i vydavatelství Economia, jehož se týká případová studie 

této práce. Jeho divize Konference a semináře pořádá odborné konference, semináře, 

vícedenní vzdělávací bloky a firemní vzdělávací akce pro svoji cílovou skupinu. 

Konference a podobné akce jsou také součástí tzv. speciálních projektů, které budou 

detailněji popsány v případové studii. 

 

Autoři studie SPIR zmiňují také affiliate prodej, tedy umisťování odkazů na 

koupi zboží nebo služeb, které souvisejí s tématem článku. Doplňkovým příjmem 

mohou být také například placené tweety na Twitteru. Vydavatel je může nabídnout 

jako součást balíčku s PR článkem, nebo jako samostatnou službu.  
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4. Jak budou vypadat česká vydavatelství v roce 2020? 

4.1 Vznik multimediálních domů 
V kapitole o konvergenci médií jsme analyzovali sbližování médií z hlediska 

výroby, distribuce a konzumace obsahů. Tento trend se promítá i do činnosti mediálních 

domů, které sdružují jednotlivé mediatypy, protože pro ně díky digitální technologii 

mohou snadněji vyrábět obsah. Jedna mediální společnost tak může vydávat tištěné 

tituly, provozovat zpravodajský web a (internetové) rádio, vytvářet videoobsah nebo 

celé televizní vysílání, vyrábět nebo streamovat filmy. Vznikají tak multimediální 

organizace, jejichž podstatu vystihla na odborné konferenci Forum Media 2014 

ředitelka vydavatelství Czech News Media Libuše Šmuclerová: „Všichni spějeme 

k multimediálním domům. Rozdíly mezi mediatypy se budu stírat, až se úplně setřou, 

v roce 2020 už na Forum Media my nebo naši kolegové nebudeme prezentovat mediální 

domy s určitou fokusací. V tu dobu nás ani nebude napadat, že tu nějak takové rozdělení 

vůbec bylo.“55 

 

Diverzifikací platforem mohou mediální firmy oslovit více čtenářů a diváků. 

Směrem k vytvoření multimediální firmy v českém prostředí směřuje firma Agrofert 

Media, která vlastní skupiny Mafra a Ecopress zastřešující tištěné a online tituly, dále 

společnost provozující televizní stanici Óčko a společnost Londa, která provozuje 

rozhlasové stanice včetně nejposlouchanějšího rádia Impuls. Firma Empressa Media 

zastřešuje vydavatele tištěných a online titulů stejně jako televizního vysílatele. Rysy 

multimedializace vykazuje i vydavatelství Economia, které rozšířilo své portfolio 

tištěných a online titulů o audio verzi týdeníku Respekt, internetovou televizi DVTV a 

chystá další videoprojekty.  

4.2 Diskuse o společném měření médií 

Jednotlivé mediatypy mají v České republice dosud oddělené měření zájmu 

publika – zvlášť se měří prodaný náklad novin a časopisů (ABC ČR), návštěvnost webů 

(Netmonitor), sledovanost televizí (Mediasearch) a poslechovost rozhlasových stanic 

(Radio projekt). Trendy jako měnící se mediální trh, fragmentace mediálního chování 

uživatelů, integrace a konvergence současných mediatypů, náročnější plánování zásahu 

                                                
55 HOŘOVSKÁ, Kristýna. Rok 2020 v médiích? Víc videa, společné měření a rozvoj multimediálních domů. In: MAM.ihned.cz 
[online]. 5. 11. 2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-63059360-rok-2020-v-mediich-vic-videa-spolecne-
mereni-a-rozvoj-multimedialnich-domu 
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a rostoucí význam celkového zásahu bez ohledu na platform však vyvolávají stále větší 

debatu o nutnosti sjednoceného měření obsahu, tzv. crossmediálního měření. Slovy 

Libuše Šmucerové, „máme jeden reklamní koláč, proto je nezbytné vytvořit univerzální 

nástroj, který zadavatelům inzerce umožní snadnější orientaci na reklamním trhu.“56 

 

Jak ukázala diskuse o crossmediálním měření, kterou na konci listopadu 2014 

uspořádalo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) společně s Unií vydavatelů a 

Asociací televizních organizací, žádné konkrétní řešení v Česku zatím nevzniká. Podle 

šéfredaktorky webu Mediaguru.cz Martiny Vojtěchovské se „mediální trh zatím 

neshodne na tom, jaká je cílová, ani výchozí situace. Nepanuje ani jednotná představa o 

tom, jestli crossmediální výzkum má nahradit všechny stávající výzkumy pro hlavní 

mediatypy, nebo zda má stát vedle nich. Sjednotit pohled napříč trhem od zadavatelů 

přes agentury k médiím bude velmi komplikované.“57 

4.3 Snaha zpoplatnit prémiový obsah 

V současné době existuje na mediálním trhu velká konkurence, vedle tradičních 

značek zastoupených zavedenými vydavatelstvími o pozornost publika bojují i nové 

projekty s obsahem různé kvality. Podle Michala Feixe, ředitele rozvoje obchodu ve 

společnosti Seznam.cz, uspějí média nabízející kvalitní a unikátní obsah. „Ten, kdo 

bude mít kvalitní obsah, bude mít velkou konkurenční výhodu. Kdo bude nabízet jen 

klony obsahů, které tu už jsou, kdo dělá totéž, co ostatní, tak na tom bude hůř. Vlastnit 

unikátní obsah bude podle mě zásadní.”58 Vyrábět kvalitní obsah je nákladné, média 

tedy pravděpodobně budou dále hledat cestu k jeho zpoplatnění i na webu. Jak řekl na 

konferenci Forum Media provozní ředitel FTV Prima, celosvětově platí, že se lidé učí 

na obsah platit a stejně tomu bude i v Česku. A navíc bude forma distribuce podle něj 

„stále více nakloněna mobilnímu prostředí. Vše se ale tolik zrychluje, že tyto změny 

možná přijdou ještě dříve než v roce 2020.”59 

                                                
56 HOŘOVSKÁ, Kristýna. Rok 2020 v médiích? Víc videa, společné měření a rozvoj multimediálních domů. In: MAM.ihned.cz 
[online]. 5. 11. 2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-63059360-rok-2020-v-mediich-vic-videa-spolecne-
mereni-a-rozvoj-multimedialnich-domu 
57 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Mediální trh začal hledat cestu k jednotnému měření. In: Mediaguru.cz [online]. 27. 11. 2014 [cit. 
2014-12-02]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/11/profesni-medialni-asociace-zacaly-hledat-cestu-k-jednotnemu-
mereni/#.VH2vs95zpMk 
58 HOŘOVSKÁ, Kristýna. Rok 2020 v médiích? Víc videa, společné měření a rozvoj multimediálních domů. In: MAM.ihned.cz 
[online]. 5. 11. 2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-63059360-rok-2020-v-mediich-vic-videa-spolecne-
mereni-a-rozvoj-multimedialnich-domu 
59 HOŘOVSKÁ, Kristýna. Rok 2020 v médiích? Víc videa, společné měření a rozvoj multimediálních domů. In: MAM.ihned.cz 
[online]. 5. 11. 2014 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-63059360-rok-2020-v-mediich-vic-videa-spolecne-
mereni-a-rozvoj-multimedialnich-domu 
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4.4 Rozvoj videoobsahu 

Česká vydavatelství se v budoucnu budou pravděpodobně stále více zaměřovat 

na tvorbu videí, která jim umožňují nabízet inzerentům prostor pro stále populárnější 

videoreklamu. Vlastní videoobsah vyrábí vydavatelství Czech News Center: na TV 

Blesk nabízí krátké zpravodajské relace s aktuálními událostmi a na iSport TV fotbalové 

přenosy a novinky z oblasti sportu. Do tvorby videoobsahu se pustilo i vydavatelství 

Economia: v květnu 2014 spustilo projekt internetové televize DVTV nabízející 

publicistické rozhovory na aktuální témata a v roce 2015 plánuje spustit další pořady.  
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5. Případová studie – transformace vydavatelství Economia v 
multimediální organizaci 
 

5.1 Úvod do případové studie 

Předmětem případové studie je transformace vydavatelství Economia, která 

odstartovala v prosinci 2012 a v určité míře probíhá dosud. Cílem této přeměny je 

zefektivnění chodu firmy, jež se ve svém hospodaření dlouhodobě potýká s finanční 

ztrátou. Stejně jako u většiny ostatních vydavatelství, také v Economii stále pocházejí 

hlavní příjmy z tištěných titulů (jak z prodaného nákladu, tak z inzerce), přestože jejich 

náklad neustále klesá. Firma zahájila transformaci za účelem přesunout těžiště příjmů 

do digitální sféry, a to jak v prodeji mediálních produktů, tak v prodeji inzerce. 

Následuje tak trendy v konzumaci mediálních obsahů, které ukazují, že čtenáři se 

přesouvají od tištěných médií k digitálním. Velký důraz tak Economia klade na rozvoj 

digitálních produktů a způsobů jejich zpoplatňování, což může společnosti přinést další 

příjmy. Patrná je tendence vydavatelství k multimedializaci, tedy rozšiřování nabídky 

mediatypů, což zvyšuje šanci oslovení většího publika.  

 

Případová studie si dává za cíl popsat, jak se Economia coby vydavatelství 

tradičně zaměřené na tištěné tituly mění na moderní digitální multimediální firmu. 

Transformaci sleduje v období 18 měsíců od července 2013 do prosince 2014. Úkolem 

je srovnat, nakolik se Economia přiblížila stavu, který si vytyčila jako cílový.  

 

Případové studii předchází představení vydavatelství Economia: historické 

souvislosti vzniku a vývoje vydavatelství, jeho současná pozice na trhu, portfolio firmy 

a struktura vedení společnosti. 

 
K vypracování případové studie budou použity rozhovory, které výhradně pro 

účely této práce poskytli formou osobního setkání nebo e-mailem zaměstnanci 

Economie ředitel redakcí Vladimír Piskáček, HR ředitelka Gabriela Tamchynová, 

ředitelka interní komunikace a výzkumu Věra Lhotská, šéfredaktor speciálních projektů 

Petr Orálek, manažer redakcí Martin Denemark a editor digitální verze Hospodářských 

novin Filip Hubička. Kompletní přepisy rozhovorů jsou dostupné v příloze této práce. 

Citace z rozhovorů budou uvedeny kurzívou, stejně jako ostatní citace v této práce, a 
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navíc je v závorce doplní jméno citovaného. Dalšími zdroji jsou data poskytnutá 

zaměstnanci Economie nebo dostupná z otevřených zdrojů, internetové stránky 

vydavatelství, tiskové zprávy, články týkající se tématu, které se objevily v médiích.  

 

5.2 Cílový stav Economie 

Společnost Economia si vytyčila následující cíle, kterých chce dosáhnout: 

1) Chceme být klíčovým hráčem v oblasti poskytování prémiového obsahu.  

2) Chceme být dominantním hráčem v oblasti digitálních produktů.  

3) Chceme být lídrem v oblasti inovací na mediální scéně, jak obsahových, tak 

technologických.  

4) Chceme být profitabilní a finančně i obsahově nezávislou společností.60  

                                                
60 ECONOMIA. Průvodce společností Economia, a.s. Interní prezentace. 2014 
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5.3 Profil vydavatelství Economia 

5.3.1 Historie vydavatelství Economia 

Hospodářské noviny za svůj počátek považují rok 1957, kdy začaly vycházet 

jako ekonomický týdeník Rudého práva a patřily mezi sdělovací prostředky, které přímo 

řídil ÚV KSČ, podobně jako Československou televizi, Československý rozhlas a ČTK. 

Po převratu v roce 1989 tehdejší federální vláda vložila titul do společnosti Economia, 

která vznikla v dubnu 1990 jako akciová společnost. Na jejím založení se podílely 

tiskový úřad předsednictva vlády, ČTK, Investiční banka, Komerční banka a Všeobecná 

úvěrová banka. Economii založil a prvním ředitelem se stal někdejší mluvčí vlády 

Ladislava Adamce Miroslav Pavel, který se mimo jiné podílel také na transformaci 

Československé televize a v prvních týdnech po revoluci byl jejím ředitelem. Úplný 

přehled generálních ředitelů za celou historii Economie nabízí tabulka č. 1. 

 

generální ředitel období 

Miroslav Pavel, zakladatel 1990 - 1998 

Michal Klíma 1998 – srpen 2009 

Petr Babický 1. 9. 2009 – 31. 12. 2012 

André Warnecke 1. 6. 2013 – 2. 9. 2013 

Kamil Čermák, pověřený 
generální ředitel 

3. 9. 2013 – 31. 8. 2014 

Roman Latuske 1. 9. 2014 -  
 

Tabulka č. 1 – Generální ředitelé vydavatelství Economia 

Zdroj: Jan Hrbatík, rešeršní oddělení Economia 

 

Hospodářské noviny vyšly poprvé jako deník dne 21. května 1990. Jako hlavní 

cíl si vytkly napomoci rozbíhající se ekonomické transformaci, popularizovat tržní 

ekonomiku, orientovat se ve složitém polistopadovém vývoji československé 

společnosti. 61  „Budou mít náklad 160 000 výtisků. Mají obsahovat širokou škálu 

                                                
61 Jan Hrbatík, rešeršní oddělení Economia. 2014 
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komentářů a zpravodajství, především pro potřeby našeho národního hospodářství, ale 

nový deník se nebude vyhýbat ani kulturním a sportovním událostem. I v této oblasti 

budou zvýrazňovány ekonomické souvislosti. Charakter HN bude ovlivněn i snahou 

vytvářet zpětnou vazbu pro dialog mezi vládou a veřejností, jemuž nemá chybět ani 

kritický tón.”62 

 

Hospodářské noviny vycházely zpočátku v černobílé úpravě v rozsahu osmi 

stran. Vedle analytických materiálů věnujících se ekonomické transformaci (své stati 

zde publikovali např. Václav Klaus, Miloš Zeman) přinášely pohotově plné znění 

nových zákonů a vyhlášek s příslušnými komentáři. To vše bylo doplněno běžným 

zpravodajstvím z politického, společenského a kulturního  života i ze sportu. Rychle 

získaly významné postavení mezi ostatními deníky, zejména pro svou objektivitu a 

nadstranickost. Jako první deník začaly Hospodářské noviny přinášet pravidelné 

zpravodajství z domácí i světových burz (původní příloha Burzovní noviny), jejich 

komentování i rady investorům. Díky tomu se jim dařilo i inzertně, takže od samého 

počátku existence byly Hospodářské noviny ekonomicky zcela nezávislým listem. 

Barevně a ve větším formátu začal deník vycházet od 1. října 1997. 63 Od počátku si 

deník vytvářel silný předplatitelský kmen, který mu zajišťuje značnou část příjmů. 

Přehled šéfredaktorů Hospodářských novin shrnuje tabulka č. 2. 

 

šéfredaktor HN období 

Jiří Sekera 1990 – 1992 

Petr Štěpánek 1992 – 2000 

Miroslav Pavel 2000 – 2001 

Roman Gallo 2001 – 2005 

Petr Šimůnek  2005 – leden 2011 

Petr Šabata 1. 2. 2011 – listopad 2013 

Martin Jašminský prosinec 2013 -  
 

                                                
62 Hospodářské noviny deníkem. Rudé právo. 19. 5. 1990. s. 3 
63 Jan Hrbatík, rešeršní oddělení Economia. 2014 
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Tabulka č. 2 – Přehled šéfredaktorů Hospodářských novin 

Zdroj: Jan Hrbatík, rešeršní oddělení Economia 

 

V roce 1991 přibyl do portfolia Economie samostatný týdeník Ekonom. 

Economia také vydávala řadu odborných časopisů, např. Stavitel, Technik, Domov, 

Finance a úvěr, Odpady, Chatař a chalupář, Fotografie magazín nebo Listy.  

 

V roce 1999 se majoritním vlastníkem Economie stalo německé vydavatelství 

ekonomického a odborného tisku Verlagsgruppe Handelsblatt. Ve stejný rok Economia 

spustila zpravodajský portál iHNed.cz.  V roce 2000 začal vycházet týdeník Marketing 

& Media, o rok později dostala páteční příloha Hospodářských novin magazínový 

formát. V roce 2005 začala vycházet lifestylová příloha Proč ne?!  

 

V roce 2008 společnost Economia koupil Zdeněk Bakala. V tomto období se 

Economia začala věnovat digitalizaci obsahu a vydavatelství tradičně zaměřeného na 

tištěné tituly se začalo proměňovat na multimediální organizaci. Economia své portfolio 

rozšířila o další digitální firmy: v roce 2010 koupila portál Volny.cz a v roce 2013 

společnost Centrum Holdings. Ve stejném roce odstartoval projekt transformace, jehož 

cílem součástí bylo stěhování do nové budovy v Karlíně a integrace redakcí. Součástí 

transformace byla fúze společností Centrum Holdings a Respekt Publishing do 

společnosti Economia. 

 

5.3.2 Současná Economia a její postavení na trhu 

Economia v prosinci 2014 se profiluje jako vydavatel ekonomického a 

odborného tisku a důležitý hráč na poli online médií a digitalizace mediálního obsahu. 

Prezentuje se jako zástupce seriózní žurnalistiky, který dbá na kvalitu svých produktů, 

profesionální zpracování, exkluzivní zprávy a fundované analýzy. „Naše tituly čte 66 % 

majitelů firem a zástupců top managementu firem a veřejné správy, pro které je hlavní 

hodnotou serióznost obsahu a objektivita poskytovaných informací. Economia (...) se 

současně obrací k nejvýznamnější části populace – lidem, kteří rozhodují a kteří 

ovlivňují veřejné mínění v zemi.“ 64  

                                                
64 WEB SPOLEČNOSTI ECONOMIA. [online]. 2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/ 
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Economia se také prezentuje jako dominantní hráč v oblasti poskytování 

odborného, tzv. B2B, obsahu a byznysových informací. Díky akvizici společnosti 

Centrum Holdings se Economia dostala mezi prvních pět nejsilnějších provozovatelů 

českého internetu z pohledu návštěvnosti.65 

 

5.3.3 Portfolio Economie 

Portfolio vydavatelství Economia k 9. prosinci 2014 tvoří tyto produkty a 

služby: 

 

Tištěné tituly:  

Hospodářské noviny (HN) Vlajková loď vydavatelství. Deník, který 
přináší od pondělí do pátku všeobecné 
zpravodajství se silnými analytickými 
prvky a komentáři. Zaměřuje se na 
poskytování ekonomických a 
byznysových informací, finanční trhy a 
servis pro podnikatele.  
Pravidelnými přílohami HN je IN, 
magazín pro volný čas; Víkend, magazín 
s víkendovým čtením; Proč ně?!, 
exkluzivní lifestylový magazín pro elitní 
čtenáře; a Podnikání, servisní příloha pro 
malé a střední podnikatele.  
Po zavedení multiplatformy HN je jejich 
obsah dostupný jak v tištěné verzi, tak 
v digitální v placené sekci na webu a 
v aplikacích. 

Ekonom Ekonomický týdeník, který si dává za cíl 
poskytovat objektivní informace pro 
rozhodování podnikatelů, manažerů, 
investorů a zástupců veřejné správy. 

Respekt Týdeník, který se zabývá politikou, 
ekonomikou a historií, společenskými 
tématy a trendy, sleduje novinky v 
oblastech vědy a výzkumu, velkou 
pozornost věnuje kultuře. 

Media & Marketing Týdeník o komerční komunikaci – 
marketingu, kreativitě, PR, reklamě, 
jejích zadavatelích, výzkumu a médiích.  

Právní rádce Odborný časopis, který poskytuje 
informace ze všech oborů práva, které 

                                                
65 MEDIAGURU. Seznam.cz si stále udržuje odstup 2 milionů uživatelů. In: Mediaguru.cz [online] 20. 12. 2014 [2014-17-7] 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/07/seznam-cz-si-stale-udrzuje-odstup-2-milionu-uzivatelu/#.VKKDwDuAg 
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souvisí s podnikáním a řízením firmy. 
Business Spotlight Odborný dvouměsíčník zabývající se 

obchodní angličtinou. Poskytuje jazykové 
vybavení pro komunikaci v různých 
situacích, věnuje se interkulturní 
komunikaci, manažerským dovednostem, 
e-businessu a kariérním postupům. 

Moderní řízení Odborný měsíčník poskytující výběr 
zahraničního i domácího know-how 
z oblasti organizace a řízení, 
manažerských dovedností a řízení 
lidských zdrojů. 

Moderní obec Odborný měsíčník pro volené 
představitele územní samosprávy i 
zaměstnance veřejné správy.  

Logistika Odborný měsíčník pro dopravu, 
skladování, manipulaci, distribuci a 
balení.  

Odpady  Odborný měsíčník pro nakládání 
s odpady, recyklační technologie a 
ochranu životního prostředí. 

 

Online tituly: 

IHNED.cz Web Hospodářských novin na internetové 
doméně IHNED.cz nabízí aktuální 
zpravodajství, a od 29. září 2014 také 
kompletní obsah tištěného vydání deníku 
včetně všech jeho magazínů a tištěných 
příloh. Zaměřuje se na prémiový 
ekonomický obsah, který je zpoplatněn 
formou měřeného paywallu. 

Aktuálně.cz Zpravodajský web poskytující aktuální 
informace z domova, ekonomiky i ze 
světa. Zpravodajství doplňují kromě 
původních kauz a názorů předních 
novinářů a komentátorů informace ze 
světa kultury, společenská a lifestylová 
témata. Obsah webu je dostupný zdarma. 

Centrum.cz Rozcestník a vstupní brána ke službám 
nabízeným uživatelům na portálech 
Centrum.cz, Atlas.cz, Volny.cz.  

Centrum.cz mail Freemailové řešení nabízející e-mail pro 
domény Atlas.cz, Centrum.cz, Volny.cz, 
Atlas.sk, Centrum.sk, Pobox.sk a Net.hr.  

Žena.cz Lifestylový magazín, který přináší 
inspiraci z oblastí zdravého životního 
stylu, módy, kosmetiky, péče o děti, 
bydlení, receptů, vztahů a sexu. 
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Stahuj.cz Katalog aplikací pro Windows, MacOS, 
Linux, Android doplněný o magazín a 
poradnu. 

Realitymix.cz Realitní server, na kterém mohou 
inzerovat realitní kanceláře, developeři, 
ale i ostatní uživatelé, kteří chtějí 
nabídnout svou nemovitost k prodeji či 
pronájmu. 

Vybermiauto.cz Specializovaný automobilový portál, 
který se soustředí výhradně na bonitní 
zájemce o nová auta, jimž nabízí 
kompletní servis. 

 

Dceřiné společnosti: 

R MEDIA Zaměřuje se na tvorbu firemních a 
krajských novin, časopisů nebo magazínů 
na klíč. 

DALTEN media Provozuje realitní portál Realitymix.cz a 
software pro realitní kanceláře. 

Webfarm Zabývá se provozováním informačních 
portálů. 

 

 

 

Další součásti Economie: 

Divize Konference a semináře Pořádá odborné konference, semináře, 

vícedenní vzdělávací bloky a firemní 

vzdělávací akce. 

Obchodní věstník Týdeník s povahou úředního listu. 

Publikuje informace o nových zápisech, 

změnách a výmazech v obchodním 

rejstříku, o konkurzech, likvidacích 

podniků, účetních závěrkách, veřejných 

soutěžích apod. Vydavatelem je 

Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím 

Portálu veřejné správy, který Economia 

pro oblast vydávání Obchodního věstníku 
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provozuje. 

Agentura Najisto Agentura, která pomáhá malým a středním 

firmám s podnikáním formou zápisu 

v inzertním katalogu. 

Další služby Economia nabízí za poplatek služby 

rešeršního oddělení, přístupy do archivu 

starších čísel svých titulů i do obrazového 

archivu. V nabídce je také služba Tovek 

monitor, která zahrnuje dodávku 

kompletní databáze dat z tištěných titulů 

vydavatelství Economia a soubor 

vývojových nástrojů Tovek umožňujících 

integrovat fulltextovou technologii do 

specifických aplikací. 

 

5.3.4 Vedení společnosti 

Vedení společnosti Economia vykonává a strategické směřování určuje pětičlenné 

představenstvo a  tříčlenná dozorčí rada. Jejich složení platné k 9. prosinci 2014 

zachycují tabulky č. 3 a 4.  

 

 

Kamil Čermák, předseda představenstva 

Michaela Bakala, 

místopředsedkyně 

představenstva 

Roman Latuske, 

místopředseda 

představenstva 

Gert Jan Oelderik, 

člen představenstva 

Pavel Smejkal, člen 

představenstva 

 
Tabulka č. 3 – Složení představenstva Economie k 9. prosinci 2014  
Zdroj: Intranet Economia 
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Luboš Řežábek, předseda dozorčí rady 

Zdeněk Bakala, člen dozorčí rady Zdeněk Fried, člen dozorčí rady 

 
Tabulka č. 4 – Složení dozorčí rady Economie k 9. prosinci 2014 
Zdroj: Intranet Economia 
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5.4 Transformace v období od července 2013 do prosince 2014 

5.4.1 Co předcházelo sledovanému období 

Proměnu Economie začíná případová studie sledovat v červenci 2013, kdy se 

vydavatelství přestěhovalo do integrovaného newsroomu a začalo se slučovat s firmou 

Centrum Holdings. Pro lepší pochopení situace ve firmě nejdříve shrnuje důležité 

události, které se udály na jaře 2013. 

Působení Innovation Media 

Přestěhování do Karlína předcházelo působení španělské konzultantské firmy 

Innovation Media, která Economii radila s integrací, novým workflow a přijetím 

strategie digital-first. Poradci z Innovation Media s Economií spolupracovali už v roce 

2008 při inovaci novin a webu. Tentokrát ve firmě působili od prosince 2012 do června 

2013 a pomocí zevrubného zkoumání firmy vytvořili manuál na přetvoření Economii 

v moderní digitální společnost. Economia Newsroom Navigator, jak zněl oficiální název 

rozsáhlého dokumentu, obsahoval popis trendů v médiích, fungování integrovaného 

newsroomu, činnosti oddělení či kompetence jednotlivých funkcí. Postup navržený 

konzultanty se nevyužil stoprocentně, protože neakcentoval specifika českého prostředí. 

Economia se proto rozhodla vytvořit si vlastní systém za pomoci svých pracovníků.  

 

„Úžasné bylo, že vykopli tu diskusi, která se tady vedla. Jiná vydavatelství tak 

daleko nejsou. (...) Naše týmy nejsou úplně kopií těch jejich desků, ale do jisté míry jdou 

tím směrem. Ano, myšlenka dobrá, implementovaná, způsob jiný.“ (Piskáček, 2014) 

Zúžení portfolia Economie na jaře 2013 

V rámci restrukturalizace vydavatelství v dubnu 2013, tedy ještě před 

přestěhováním do karlínského newsroomu, oznámilo prodej své dceřiné společnosti 

Ecopress, která na Slovensku vydává deník Hospodárske noviny a několik odborných 

titulů, např. Sestra, Obchod, Zdravotnícke noviny, Strategie nebo Horeca Magazín. 

Majoritním vlastníkem Ecopressu se stala skupina podnikatele Andreje Babiše, která ho 

převzala se všemi zaměstnanci a garantovala původním vlastníkům zajištění stability 

společnosti i do budoucna. Economia prodej uskutečnila ze strategických důvodů. 
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V tiskové zprávě o prodeji uvedla, že „dlouhodobým cílem vydavatelství je vytvoření 

moderního organizovaného mediálního domu v České republice.“66   

 

Součástí změn v portfoliu byla také reorganizace odborných titulů v rámci B2B 

divize, kterou Economia výrazně zúžila. Na jaře 2013 postupně zanikly časopisy Trend 

Marketing a Sign, Hotel & Spa Management, Sport & Wellness Management, Regal a 

Čerpací stanice. Jejich obsah se rozpustil do zbylých titulů na papíře a webu. Na konci 

roku 2013 pak naposledy vyšly tituly z oblasti Bankovnictví, FP – Finanční poradce a 

Finanční management a také HR Management.  

 

5.4.2 Stěhování do integrovaného newsroomu 

Vydavatelství Economia se začalo do integrovaného newsroomu v Karlíně 

stěhovat během června 2013, kompletně zahájilo provoz 1. července 2013. Integrace 

redakcí probíhala postupně, těsně po nastěhování fungovala výroba obsahu v podstatě 

stejně jako na Letné. S přesunem do Karlína však vznikla integrovaná oddělení: vizuální 

studio, korektorna a sekretariát. Při předchozím uspořádání vydavatelství platilo, že si 

služby těchto tří pracovišť zajišťovaly jednotlivé redakce samostatně. Nově se 

pracovníci těchto oddělení sloučili na jedno místo a pracoviště začaly účinně využívat 

synergií a efektivněji si dělit práci. U předchozího systému platilo, že každý titul má 

svého grafika/y a korektora/y. Jejich práce byla koncentrovaná do období před 

uzávěrkou, naopak těsně po vydání nového čísla jim nebylo možné zadat dostatek práce 

a mohli tak zůstat nevyužití. V novém uspořádání se univerzální vizuální pracovníci a 

korektoři podílejí na práci, kterou je třeba aktuálně udělat napříč tituly, což zajišťuje 

plynulejší tok práce.  

 

Skutečnou integraci redakcí odstartoval až nový projekt transformace schválený 

v září 2013, který počítal se zapojením redakcí bývalého Centra Holdings. Tomuto 

projektu se věnuje kapitola 5.4.6 Schválení nového projektu transformace. 

 

Vybudováním integrovaného newsroomu, který patří mezi nejmodernější ve 

střední Evropě, Economia potvrdila svůj cíl stát se inovativní multimediální firmou.  

                                                
66 ECONOMIA. Vydavatelství Economia prodává slovenský Ecopress: Tisková zpráva. In: Economia.ihned.cz [online]. 12. 4. 2013 
[cit. 2014-12-19]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/vydavatelstvi-economia-prodava-slovensky-
ecopress/ 
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Podobnou změnu na srovnatelné úrovni udělalo v Česku vydavatelství Czech News 

Center, které sloučilo tištěné a internetové redakce bulvárních deníků Blesk a Aha! 

 

5.4.3 Akvizice Centrum Holdings 

Do transformace vydavatelství Economia významně zasáhlo rozhodnutí vedení 

společnosti o akvizici firmy Centrum Holdings, kterou Economia oficiálně převzala 

v červnu 2013.   

 

Od akvizice si vydavatelství slibovalo posílení na internetovém trhu. Zatímco 

Economia byla tehdy podle Admonitoringu67 v oblasti prodeje internetové reklamy na 

sedmém místě, Centrum Holdings bylo druhé po firmě Seznam. Akvizicí se Economia 

posunula na třetí místo. Rozšířila své portfolio o servery Aktuálně.cz, Žena.cz, další 

webové portály a rozsáhlou e-mailovou základnu pod značkami Centrum.cz a Atlas.cz, 

SMB agenturu Najisto a dalších internetových serverů a produktů. Podle Kamila 

Čermáka, místopředsedy představenstva Economie zodpovědného za restrukturalizaci, 

„zavedená digitální média výrazně v budoucnu urychlí transformaci Economie 

v moderní vydavatelský dům třetího tisíciletí.“68 Společná firma je podle odhadů serveru 

Mediář69 schopna zasáhnout 3,5 milionu lidí, samotné Centrum zasahuje 2 miliony lidí, 

z toho Aktuálně.cz 1,4 milionu a homepage Atlas.cz a Centrum.cz dohromady 1 milion, 

weby Economie pod iHNed.cz zasahují 800 tisíc lidí.  

 

Spojování stávající Economie s Centrum Holdings a také současně s firmou 

Respekt Publishing bylo řízeno projektem transformace. Projekt transformace vedla 

projektová kancelář spadající přímo pod generálního ředitele. „Součástí byl projektový 

tým, ve kterém byli všichni členové top managementu a jednotlivé streamy za obsahové 

věci, za finanční linii, za procesy obecně, za lidi, komunikaci. Top management se na 

denní bázi scházel, na mítincích se dávaly dohromady informace a zjišťovala se hlavní 

rizika.“ (Tamchynová, 2014) Integrace všech tří společností probíhala od září 2013, kdy 

byl oficiálně představen nový projekt transformace, do července 2014, kdy se firmy 

                                                
67 AUST, Ondřej. Bakalova Economia kupuje Centrum Holdings s deníky Aktuálně.cz a Insider. In: Mediář.cz [online]. 29. 4. 2013 
[cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/bakalova-economia-kupuje-centrum-holdings-s-deniky-aktualne-cz-a-insider/!
68 JANOUŠ, Marek a David SLÍŽEK. Potvrzeno: Bakalova Economia kupuje české aktivity Centrum Holdings. In: Lupa.cz [online]. 
29. 4. 2013 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/potvrzeno-bakalova-economia-kupuje-ceske-aktivity-centrum-
holdings/ 
69 AUST, Ondřej. Bakalova Economia kupuje Centrum Holdings s deníky Aktuálně.cz a Insider. In: Mediář.cz [online]. 29. 4. 2013 
[cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/bakalova-economia-kupuje-centrum-holdings-s-deniky-aktualne-cz-a-insider/ 
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oficiálně sloučily a „nástupnickou společností se stala „nová Economie.“ (Tamchynová, 

2014) 

 

5.4.4 Nová pozice ředitele redakcí 

Vedení Economie se v září 2013 rozšířilo o nově vytvořenou funkci ředitele 

redakcí (head of content). Ředitel redakcí stojí v čele týmu šéfredaktorů tištěných a 

digitálních médií, obrazových editorů a dalších specializovaných profesí, jež jsou 

součástí newsroomu. Jeho úkolem je „určovat strategické směřování všech titulů 

vydavatelství tak, aby dodávaly svým čtenářům aktuální a kompetentně zpracované 

informace, které čtenáře zajímají, a v takové formě, kterou vyžadují. Ve své roli je přímo 

podřízen generálnímu řediteli vydavatelství.“70 Prvním ředitelem redakcí Economie se 

stal 18. září 2013 Vladimír Piskáček. Z pohledu transformace odpovídá představenstvu 

společnosti za tu část, která souvisí s integrací redakční části obou stávajících 

vydavatelství Economia a Centrum Holdings. 

 

5.4.5 Nový projekt transformace 

Na konci září 2013 přijalo představenstvo vydavatelství Economie nový projekt 

transformace. Podle Kamila Čermáka, který byl jako místopředseda představenstva 

pověřený řízením společnosti, v sobě rozhodnutí představenstva „spojuje konkrétní 

kroky k integraci vydavatelských aktivit obou společností do jednoho moderně 

organizovaného mediálního domu a krátkodobá opatření ke stabilizaci hospodaření a 

ke zvýšení efektivity na provozní i manažerské úrovni.“71 

 

Nový projekt transformace zahrnoval tři cíle: 

1) Vytvoření nové organizační struktury vydavatelství Economia a Centrum 

Holdings, 

2) přeskupení portfolia vydávaných titulů, 

                                                
70 ECONOMIA. Novým ředitelem redakcí vydavatelství Economia se stane Vladimír Piskáček: Tisková zpráva. In: 
Economia.ihned.cz [online]. 13. 9. 2013 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/novym-
reditelem-redakci-vydavatelstvi-economia-se-stane-vladimir-piskacek/ 
71 ECONOMIA. Organizační a personální změny ve vydavatelství Economia: Tisková zpráva. In: Economia.ihned.cz [online]. 25. 9. 
2013 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/organizacni-a-personalni-zmeny-ve-
vydavatelstvi-economia/ 
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3) výrazné snížení počtu pracovníků v obou společnostech.72  

 

Masivní propouštění zaměstnanců 

Masivní propouštění proběhlo na podzim roku 2013. Jak uvedla Economia 

v tiskové zprávě, „v rámci plánu snížení počtu zaměstnanců opustí v období od října do 

konce letošního roku (2013)  obě společnosti téměř 100 pracovníků, a to jak v 

administrativních útvarech, tak v redakční části.”73 Podle HR ředitelky Economie 

Gabriely Tamchynové však takto masivní propouštění nebylo primárně způsobené fúzí 

společností. Vydavatelství se tímto způsobem připravovalo na změnu v produkci 

obsahu, která nastala po integraci redakcí. „To, co se stalo v newsroomu na podzim 

2013, byla věc, která se týkala Economie jako takové. Cílem bylo zintegrovat redakce 

v myšlence sdílení. Pokud mluvíme o sdílené redakci, sdíleném obsahu, sdílených 

projektech, tak ta myšlenka byla opravdu rozbít členění Ekonom, Hospodářské noviny, 

B2B tituly a sdílet ty věci. (...) To byla logika toho velkého propouštění, která tolik 

nesouvisela s fúzí společností, spíš měla filozofický princip v tom, že redakce bude 

řízena jinak.“ (Tamchynová, 2014) 

 

Z redakce ke konci roku odešlo podle údajů HR oddělení Economie zhruba 25 % 

zaměstnanců editoriální části. Propouštění se nevyhnulo ani vedoucím pozicím, 

vydavatelství opustil například šéfredaktor Hospodářských novin Petr Šabata. Na vlastní 

žádost odešla i šéfredaktorka serveru IHNED.cz Lucie Tvarůžková, jejíž tým 

propouštění postihlo nejvíce.  

 

Jak uvedl ředitel redakcí Vladimír Piskáček pro Český rozhlas, „kritérium je 

jednoznačné. My se bohužel musíme rozloučit i s lidmi, kteří jsou kvalitní, protože 

připravujeme novou organizaci práce, která nám umožní udělat spolupráci mezi 

jednotlivými tituly. Díky této spolupráci budeme schopní efektivně fungovat i v 

následujících letech.“74 

                                                
72 ECONOMIA. Organizační a personální změny ve vydavatelství Economia: Tisková zpráva. In: Economia.ihned.cz [online]. 25. 9. 
2013 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/organizacni-a-personalni-zmeny-ve-
vydavatelstvi-economia/ 
73 ECONOMIA. Organizační a personální změny ve vydavatelství Economia: Tisková zpráva. In: Economia.ihned.cz [online]. 25. 9. 
2013 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/organizacni-a-personalni-zmeny-ve-
vydavatelstvi-economia/ 
74 HERGET, Jan. Vydavatelství Economia a Centrum Holdings propouští až třetinu redaktorů. In: Rozhlas.cz [online]. 30. 9. 2013 
[cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/1263039 
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Nová organizační struktura  

Nová organizační struktura byla podle nového projektu transformace ze září 

2013 vytvářena s ohledem na „maximální propojení tvorby obsahu všech vydávaných 

titulů a využití synergií plynoucích z nově vybudovaného integrovaného newsroomu. 

Druhým klíčovým principem je zřetelné oddělení všech neredakčních vydavatelských 

funkcí, zejména obchodu, výroby a distribuce, aby byla zaručena redakční nezávislost 

na obchodních cílech společnosti.“75  

 

Economia začala podle nové organizační struktury jednotné pro obě společnosti 

fungovat od 1. listopadu 2013. „Struktura bude nově v obou vlastněných 

vydavatelstvích shodná, tak aby způsob řízení Economie i Centra byl jednotný. V praxi 

pak budou klíčové vedoucí pozice v obou firmách zastávat vždy stejní manažeři a celý 

top management bude pracovat v počtu osmi lidí.“76 Co se týče personálního složení, do 

vedoucích pozic vydavatelství dostali jak lidé z původní Economie, tak z původního 

Centrum Holdings. 

 

Vytvoření jedné ekonomické redakce a E.collegia 

Ke skutečnému propojení redakcí došlo šest měsíců po přestěhování do 

integrovaného newsroomu. Od 1. ledna 2014 začaly původní samostatné redakce 

Hospodářských novin, Ekonomu a IHNED.cz fungovat jako jedna společná ekonomická 

redakce, která připravuje obsah všech ekonomických titulů. Úzce spolupracuje také 

s redakcemi týdeníku Respekt, online deníku Aktuálně.cz i odborných titulů 

vydavatelství. Jak uvedl Kamil Čermák, propojení redakcí „je charakterizované nejen 

sdílením know-how, ale také sdílenou zodpovědností za vysokou kvalitu novinářské 

produkce, kterou svým čtenářům nabízíme.“77 Podle Vladimíra Piskáčka umožní nová 

organizace redakčnímu týmu důsledněji vyprofilovat jednotlivé ekonomické tituly 

vydavatelství a přesněji tak cílit na všechny čtenářské skupiny. 

 

                                                
75 ECONOMIA. Organizační a personální změny ve vydavatelství Economia: Tisková zpráva. In: Economia.ihned.cz [online]. 25. 9. 
2013 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/organizacni-a-personalni-zmeny-ve-
vydavatelstvi-economia/ 
76 ECONOMIA. Economia a Centrum Holdings spojují svůj management: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 1. 11. 2013 
[cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/economia-a-centrum-holdings-spojuji-svuj-
management/ 
77 ECONOMIA. Redakce Hospodářských novin, Ekonomu a portálu iHNed se spojí: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 26. 
11. 2013 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/redakce-hospodarskych-novin-
ekonomu-a-portalu-ihned-se-spoji/ 
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Integrovanou ekonomickou redakci řídí tzv. E.collegium složené z šéfredaktorů 

jednotlivých titulů, šéfredaktora sdíleného obsahu a ředitele redakcí, který stojí v jeho 

čele. „Každý z šéfredaktorů bude přímo zodpovídat za přípravu obsahu „svého“ titulu, 

společně se pak budou podílet na každodenním řízení spojené redakce, na plánování a 

profilaci jednotlivých titulů a na jejich rozvoji.“78 E.collegium začalo fungovat od 1. 

prosince 2013 v personální složení, které ukazuje tabulka č. 5 

 

Pro některé členy E.collegia vyplynuly z organizačních změn speciální 

odpovědnosti. Šéfredaktor IHNED.cz Miloš Čermák byl pověřen transformací portálu 

na online platformu Hospodářských novin a za nastavení rozhraní mezi volně šířeným a 

placeným obsahem. Šéfredaktor politického zpravodajství a názorové sekce Jindřich 

Šídlo získal odpovědnost za strategii politického zpravodajství a názorovou linii všech 

titulů. Šéfredaktor sdíleného obsahu Petr Orálek byl odpovědný mj. za pohyb obsahu 

mezi tituly, za obsah nové Edice B2B a za speciální projekty.79  

 
 

Šéfredaktor Hospodářských novin Martin Jašminský 

Šéfredaktor týdeníku Ekonom Ondřej Neumann80 

Šéfredaktor portálu IHNED.cz Miloš Čermák 

Šéfredaktor politického zpravodajství a 
názorové sekce 

Jindřich Šídlo 

Šéfredaktor sdíleného obsahu Petr Orálek 

Ředitel redakcí Vladimír Piskáček 
 
 

Tabulka č. 5 – Složení E.collegia k 1. prosinci 2013 

Zdroj: Tisková zpráva Economia81 

                                                
78 ECONOMIA. Redakce Hospodářských novin, Ekonomu a portálu iHNed se spojí: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 26. 
11. 2013 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/redakce-hospodarskych-novin-
ekonomu-a-portalu-ihned-se-spoji/ 
79 ECONOMIA. Redakce Hospodářských novin, Ekonomu a portálu iHNed se spojí: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 26. 
11. 2013 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/redakce-hospodarskych-novin-
ekonomu-a-portalu-ihned-se-spoji/ 
80 Ondřeje Neumanna vystřídal na pozici šéfredaktora týdeníku Ekonom a tudíž na pozici v E-collegiu od 1. ledna 2014 Dalibor 
Martínek. 
81 ECONOMIA. Redakce Hospodářských novin, Ekonomu a portálu iHNed se spojí: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 26. 
11. 2013 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/redakce-hospodarskych-novin-
ekonomu-a-portalu-ihned-se-spoji/ 
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5.4.6 Economia Pro Byznys 

Součástí Economie bylo od počátku portfolio odborných titulů, tzv. B2B 

(business to business) titulů. Z původních desítek magazínů si Economia ponechala 

sedm časopisů, které hodlá v rámci integrovaného newsroomu rozvíjet. Patří mezi ně 

Marketing & Media, Právní rádce, Business Spotlight, Moderní řízení, Moderní obec, 

Logistika a Odpady.82 Ostatní tituly Economia buď uzavřela nebo prodala.  

 

V lednu 2014 vydavatelství představilo novou koncepci oblasti B2B, která 

využije právě integrace redakcí a umožní rozšířit odborný obsah mezi větší publikum. 

Koncept nazvaný Economia Pro Byznys zahrnuje tištěné magazíny, které vycházejí 

jednou měsíčně jako příloha Hospodářských novin, internetový portál ProByznys.cz a 

oborové konference. „Zabývají se do hloubky jedním tématem a umožňují vydavatelství 

Economia zaměřit se na B2B oblasti nebo témata, kde už nemá pravidelné časopisy. 

Někdy se to trochu prolíná, někdy jsou úplně samonosné. Škála témat je velmi široká, od 

bezpečnosti dat po kanceláře budoucnosti nebo firemní flotily aut, je to velmi široké.“ 

(Orálek, 2014) 

 

Podle Vladimíra Piskáčka se B2B obsah díky novému konceptu „dostane ke 

čtenářům tištěných Hospodářských novin v téměř čtyřicetitisícovém prodaném nákladu 

a zároveň k více než 800 tisícům čtenářů portálu IHNED.cz. Odborná veřejnost bude 

moci diskutovat na konferenci, která celou akci uzavře.”83 Jedním z častých témat 

rozšířeného B2B je finanční oblast, které se dříve věnovaly nízkonákladové odborné 

tituly Bankovnictví, FP-Finanční poradce a Finanční management, které vydavatelství 

ukončilo ke konci roku 2013. 

 

5.4.7 Speciální projekty 

Obdobnou strategii jako v koncepci B2B Economia uplatňuje i v případě tzv. 

speciálních produktů založených na spolupráci mezi redakční částí a obchodním 

oddělením. V principu fungují speciální projekty, které vydavatelství realizuje od roku 

2014, následovně: Economia se s partnery, obvykle dalšími společnostmi, dohodne na 

                                                
82 Informace o zaměření jednotlivých titulů v kapitole 5.3.3 Portfolio Economie. 
83 ECONOMIA. Economia rozšiřuje odborný obsah pro čtenáře hlavních titulů: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 9. 1. 2013 
[cit. 2014-12-11]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/economia-rozsiruje-odborny-obsah-pro-ctenare-
hlavnich-titulu/ 
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tématu, kterému se chtějí věnovat, a vydavatelství ho zpracuje všemi kanály, kterými 

disponuje. Může tedy využít printových titulů, webového zpravodajství, videa, 

fotoreportérů, uspořádat odbornou konferenci nebo jinou akci.   

 

„To je pro nás zase myšlenka toho sdílení. My jsme dřív dělali hodně odděleně 

printové věci, něco v digitálu a tu nějaká konference. Dneska když si vezmu úspěšnou 

akci, kterou jsme dělali, 25 žen českého byznysu, uměli jsme k tomu udělat event, to 

znamená dopoledne byla konference k tématu, večer bylo slavnostní vyhlášení vítězky, 

ráno o tom vyšly noviny a ještě jsme kolem toho uměli udělat na IHNEDu nějakou 

rošádu. To je ta cesta, kterou chceme jít.“ (Tamchynová, 2014) 

 

V rámci speciálních projektů Economie nabízí partnerům využití všech formátů, 

kterými Economia disponuje: 

• Všechny tituly – téma dostane jednu ze zpravodajských i názorových priorit 

v Hospodářských novinách a IHNED.cz, Aktuálně.cz, Ekonomu, 

probyznys.info, B2B titulech. 

• Série speciálních příloh/témat Hospodářských novin a Ekonomu věnovaná dané 

oblasti. 

• DVTV – hosté televize diskutují o dané problematice. 

• Diskusní formáty – kulaté stoly Hospodářských novin/Ekonomu a panelové 

diskuse s výstupy v Hospodářských novinách/Ekonomu (print/web/video) 

• Konference 

• Interaktivní webové formáty – znalostní testy, videostream a podobně. 

• Samostatná webová sekce shromažďující informace z dané oblasti ve všech 

formátech (články, online diskuse, foto, video). Sekce je promována v rámci 

všech titulů Economie. 

• Komerční formáty – brand story, profilové listy, publikace na míru. 

• Inovativní inzertní formáty.84 

 

Jednotlivé formáty fungují buď samostatně, nebo v kombinaci, která závisí na 

vhodnosti pro dané téma a prioritách partnera. Výběr partnerů pro speciální projekty 

probíhá v Economii s ohledem na to, aby měli k danému tématu vazbu.  

                                                
84 ECONOMIA. Technické vzdělávání a inovace. Interní materiál Economia. 28. 11. 2014 [cit. 2014-20-12-2014]  
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Obsahovou náplň speciálních projektů zajišťuje newsroom Economie. Část 

produkce obvykle vytvoří redaktoři a ostatní zaměstnanci vydavatelství, část externí 

odborníci. Partner často poskytne kromě finanční podpory projektu také kapacity 

v oboru, které například napíší text do tištěné přílohy nebo vystoupí na odborné 

konferenci. „Partner vlastně navenek vůči čtenářům nebo cílové skupině Economie své 

jméno spojuje s tím tématem. Takže v okamžiku, kdy se potom někdo baví o společenské 

odpovědnosti firem, o jejím významu, tak se našim čtenářům vybaví náš partner, protože 

je s tím spojený.“ V roce 2014 byli hlavními partnery speciálních projektů Economie 

společnosti ČEZ, Škoda Auto a Česká spořitelna.  

 

Typickým příkladem jednoduchého speciálního projektu byla akce Jednotný trh 

s elektřinou, která se konala v prosinci 2014 a kterou podpořilo několik energetických 

firem. Economia uspořádala odborný kulatý stůl, u kterého v diskusi zasedli odborníci 

na energetiku. Poté z akce vyšly články v Hospodářských novinách, na webu se vedle 

článků publikovala videa a fotografie, multimediálně pojaté byly i výstupy v digitální 

edici na iPadu a ostatních čtecích zařízeních.   

 

Speciálním projektem většího formátu byl Energy Outlook, který se konal 

v letech 2013 a 2014. Kromě odborné konference a výstupů v titulech Economie vyšla 

speciální publikace, která měla v roce 2013 podobu ročenky shrnující stav energetiky 

v České republice a v roce 2014 měla charakter výhledu do budoucnosti energetiky. 

Obsah obstaral z poloviny newsroom Economie, z poloviny ho tvořili odborníci. Obě 

publikace shromáždily dostupná data o vývoji jednotlivých zdrojů a výroby elektřin. 

„Loni ta ročenka měla úspěch, když jsme potom měli Fórum Hospodářských novin a 

byla tam paní Drábová a viděla to, tak tím byla nadšená tolik, že si okamžitě vyžádala 

PDF a učí podle toho svoje studenty. (...) To bylo tímto docela přínosné a byl to 

normální partnerský projekt právě v rámci speciálních projektů.“ (Orálek, 2014) 

 

Dalším příkladem speciálních projektů je série CSR příloh, které se věnují 

společenské odpovědnosti firem. S podporou partnerů vycházejí šestkrát do roka 

v tištěné podobě, zejména jako přílohy Hospodářských novin, CSR sekce je 

vybudovaná i na webu IHNED.cz a tématům společenské odpovědnosti se věnují i 

odborné konference pořádané Economií. 
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Ve speciálních projektech vidí Petr Orálek potenciál, jak zvýšit příjmy 

vydavatelství. Přínosem pro partnery je pak komplexní služba, která jim umožní 

zviditelnění a oslovení cílové skupiny tématy, která považují za důležitá. „Přidaná 

hodnota vydavatelství Economia je v tom, že v okamžiku, kdy takovou obsahovou akci 

děláme, můžeme zapojit všechny tituly z vydavatelství. Kdybych byl pořadatelem 

konferencí, tak si všechny tyto plochy musím nakoupit, a tady jsou v baráku. Jde jen o to 

vymyslet to tak, aby synergie byly co největší a aby to přineslo jak užitek vydavatelství, 

tak těm partnerům, kteří se s tím spojí.“ (Orálek, 2014) V roce 2015 se bude Economia 

ve velké míře věnovat tématu Technického vzdělávání a inovací. 

5.4.8 Integrace zbylých titulů do společné redakce 

Jak bylo uvedeno výše, integrovaná ekonomická redakce složená z dříve 

samostatných redakcí Hospodářských novin, serveru IHNED.cz a týdeníku Ekonom 

začala fungovat od 1. ledna 2014. Zbylé redakce Aktuálně.cz, B2B a speciálních 

projektů plánovala Economia zapojit k 28. únoru 2014 a zakončit tak integraci 

newsroomu. Ve skutečnosti však nová éra výroby a plánování obsahu v Economii začne 

až v lednu 2015. „Zatím to platí napůl. Už to mělo dávno fungovat, ale byly jiné 

priority. Například lifestyle už takhle vzniká, redaktoři nejsou pevně spjati s titulem. 

Například Petr Matějček píše do Víkendu, Proč ne?!, Hospodářských novin, to je 

příklad, že to funguje.“ (Piskáček, 2014) 

 

Důvodem zpoždění bylo podle Vladimíra Piskáčka to, že Economia potřebovala 

více času na jasné vymezení jednotlivých produktů, především webů. „Hlavním cílem 

Aktuálně.cz bude maximální návštěvnost, samozřejmě při zachování určitého stupně 

kvality. IHNED.cz se bude profilovat jako prémiovější produkt. (...) Cíl je 

s implementací upraveného Aktuálně.cz to (plně integrovaný newsroom) na začátku 

příštího roku spustit naplno.“ (Piskáček, 2014) 

 

V čem nový systém výroby v integrovaném newsroomu a plánování spočívá? 

Všichni novináři budou dodávat obsah jak do hlavních titulů vydavatelství, tak do 

několika desítek specializovaných pravidelných i nepravidelných, tištěných i 

elektronických projektů. V denním provozu bude newsroom řídit šéf dne, v této funkci 

se budou střídat členové E-collegia.  
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Nový systém řízení Economia zavádí ve dvou fázích: 

1) Redakční planner. První fáze, přechod na jednotný plánovací software, 

proběhla podle předpokladu na jaře 2014. Redaktoři mohou díky planneru 

systematicky plánovat obsah napříč jednotlivými tituly. Software tedy nahradil 

původní systém plánování založený na posílání e-mailů v rámci jednotlivých 

redakcí, z čehož pramenilo riziko, že jedno téma zpracovává ve vydavatelství 

více autorů.  

 

„Pamatuji si, jak mi volal jeden nepříčetný ministr, který trval na tom, že všechny 

dotazy novinářů bude zodpovídat sám. Otázky k jednomu tématu mu přišly 

z Aktuálně.cz, Ekonomu, Hospodářských novin a IHNEDu. Měl před sebou čtyři sady 

otázek a v podpisovém řádku bylo u všech logo Economia. Celkem rozhořčeně říkal: Já 

vám na to odpovím, ale dává to smysl? No nedává. Docházet k tomu bude, nejsme 

roboti, ale jde o to eliminovat to co nejvíc.“ (Piskáček, 2014) 

 

2) Vytvoření specializovaných týmů. Ve druhé fázi, podle předpokladu tedy od 

ledna 2015, vznikne šest specializovaných redakčních týmů, do nichž budou 

redaktoři zařazeni podle svého zaměření. Nové fungování integrovaného 

newsroomu zachycuje schéma č. 2.  

 

Redakční týmy (content production) se budou věnovat následujícím oblastem: 

ekonomické zpravodajství, obecné zpravodajství, ekonomická publicistka, názory a 

komentáře, lifestyle, odborný obsah a speciální projekty. Zodpovídat za činnost 

newsroomu bude v každodenním provozu Šéf dne (chief daily editor). Na této pozici se 

budou střídat členové E.collegia (šéfredaktor Hospodářských novin, šéfredaktor 

Aktuálně, šéfredaktor IHNED.cz, šéfredaktor Ekonomu a B2B a šéfredaktor sdíleného 

obsahu). Šéf dne je v kontaktu s šéfeditory jednotlivých titulů, kteří dohlížejí na jejich 

chod. Napříč tituly a týmy funguje integrovaná korektorna a integrované vizuální studio 

poskytující služby grafiků, fotografů a videoreportérů.  
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Schéma č. 2  – Rozdělení kompetencí v integrovaném newsroomu Economie 

Zdroj: ředitel redakcí Vladimír Piskáček 

 

Ve schématu č. 2, které bylo vytvořeno 27. ledna 2014, došlo k dílčím změnám. 

Funkce šéfredaktora Ekonomu a šéfredaktora B2B se sloučily a pátou pozici v grafu 

obsadil šéfredaktor sdíleného obsahu. Šéfredaktor sdíleného obsahu (ve schématu není 

zaznačen) bude mít na starosti pracovní procesy v newsroomu, využívání synergií mezi 

jednotlivými tituly, zajišťovat multititulové fungování newsroomu, neboli to bude 

„ředitel newsroomu, který řídí denní produkci, aby tři lidi nevolali se stejnými otázkami 

stejným lidem.“ (Orálek, 2014) 

 

E-collegium tvořili k 18. prosinci 2014 jak zaměstnanci původní Economie, tak 

původního Centra Holdings.  Ekonomické zpravodajství vedl Martin Jašminský 

(zároveň šéfredaktor HN), obecné zpravodajství Pavel Tomášek (šéfredaktor 

Aktuálně.cz), ekonomickou publicistku Dalibor Martínek (šéfredaktor Ekonomu a 

B2B), názory a komentáře Jindřich Šídlo, lifestyle Miloš Čermák (šéfredaktor 

IHNED.cz) a sdílený obsah Petr Orálek. Od ledna 2015 však dojde k personální změně 
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na pozici šéfredaktora sdíleného obsahu, nově ji bude zastávat Jiří Kubík. Petr Orálek 

bude zodpovídat za speciální projekty a komerční přílohy.  

 

Jednotlivá stádia produkce obsahu v integrovaném newsroomu zachycuje schéma č. 3. 

 

.  

Schéma č. 3 – Stádia produkce obsahu v integrovaném newsroomu 

Zdroj: ředitel redakcí Vladimír Piskáček 

 

Vedení newsroomu, tedy členové E.collegia, vybírají témata, vytvářejí denní 

plán výroby obsahu, jsou zodpovědní za strategii značek jednotlivých titulů, stanovují 

priority , řeší změny priorit, sledují kvalitu obsahu, a odpovídají Řediteli redakcí. Na 

základě jejich zadání vzniká v redakci obsah, který vyrábějí specializované týmy podle 

svého zaměření. Obsah je následně dodán do příslušného titulu a na příslušnou 

platformu, poté je distribuován čtenářům a uživatelům. 
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5.4.9 Nová podoba Hospodářských novin 

V květnu 2014 představily Hospodářské noviny nový vzhled, který byl 

vytvořený s cílem zpřehlednit deník a posílit byznysové zaměření. Zároveň má odrážet 

strategii digital-first, která považuje papírové noviny za exkluzivní médium obsahující 

editorsky zpracovaný výběr zpráv a delší analytičtější texty.  

 

Na první pohled zřejmou změnou byl přechod z dvousešitového na jednosešitové 

vydání. Zjednodušila se hlavní strana, která obsahuje jedno hlavní téma a upoutávky na 

další články ve vydání. Novinkami jsou rubriky Extra, která na druhé straně nabízí 

analýzu aktuálního tématu, a dvoustrana ekonomické publicistiky Panorama umístěná 

uprostřed novin, jež se věnuje aktuálnímu ekonomickému tématu. Kratší informace jsou 

koncentrované v horních částech stran. Hospodářské noviny také zavedly název 

Události pro zpravodajské strany, které se věnují novinkám z domova a ze zahraničí. 

Zprávy jsou řazeny podle důležitosti, nikoliv podle tematického zaměření. Rozšířenou 

podobu dostaly Názory a komentáře. Vedle tradiční názorové dvoustrany začaly 

Hospodářské noviny zařazovat názory v sekci Události přímo ke konkrétním článkům. 

Deník tak využívá kapacit svých respektovaných kmenových autorů nebo externích 

odborníků.  

 

5.4.10 Multimedializace vydavatelství 

Respekt v audio verzi 

Další krok k rozšíření mediální nabídky vydavatelství Economia učinil na konci 

března 2014 týdeník Respekt, který nabídl čtenářům svůj obsah v audio verzi. Poté, co 

uvedl verzi pro iPad a jako první české médium byl k dostání na čtečku Amazon Kindle, 

se snažil i nadále dostát své image průkopníka technologických inovací. Pro 

předplatitele nabízí audio verzi zdarma, ostatní si ji mohou na serveru Audiotéka.cz 

stáhnout za cenu odpovídající tištěnému vydání na stánku. Respekt se stal druhým 

časopisem, který v Česku audio verzi zavedl. První byl magazín Forbes, jenž namluvené 

vydání začal vydávat jen několik týdnů před Respektem. 

Projekt DVTV 

Na konci května 2014 Economia rozšířila své portfolio o další mediatyp: video. 

V newsroomu začala fungovat internetová televize DVTV, která vyrábí zpravodajsko-
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publicistický videoobsah. Tým DVTV tvoří bývalí zaměstnanci České televize: 

moderátory jsou Daniela Drtinová a Martin Veselovský, jednatelem společnosti Diskurz 

TV, která televizi provozuje, je Jan Rozkošný, bývalý editor Událostí, komentářů. 

Diskurz TV podepsala s Economií smlouvu o dodávání exkluzivního videoobsahu na tři 

roky. 

 

Videa DVTV vznikají jednak v newsroomu Economie, ale také na konkrétních 

místech důležitých událostí. Jde především o publicistické rozhovory s exkluzivními 

hosty. Obsah vzniká ve spolupráci s redakcí Economie, autorské týmy průběžně 

konzultují a koordinují své ediční plány. Styčným serverem pro videoobsah je 

Aktuálně.cz, který je díky redesignu nejlépe vybaven pro distribuci obsahu na různých 

komunikačních platformách.  

 

Co se týče financování DVTV, příjmy pocházejí z videoreklamy, diváci mají 

k videím přístup zdarma. Economia „vedle standardních formátů umístěných před 

začátkem video příspěvku – a v případě jeho delší stopáže i uvnitř – nabízí i nový 

formát, tzv. companion. Prodává ho výhradně k projektu internetové televize DVTV. 

Spočívá v kombinaci videospotu a banneru, který se objeví u zvoleného videa.“85  

 

Zásadním údajem pro komerční funkčnost projektu DVTV je počet přehrání 

reklamy. Tým DVTV si vypracovává měsíční plány, kterých chce v zobrazení reklamy 

dosáhnout. Podle manažera digitálních produktů Štěpána Svobody DVTV v posledních 

dvou měsících roku 2014 plán přesáhla a stala se finančně soběstačnou. Jak ukazuje graf 

č. 4, v listopadu 2014 si DVTV dala za cíl dosáhnout kumulovaného plánu 1,8 milionu 

přehrání reklamy a dosáhla na 2,08 milionu přehrání.  

 

                                                
85 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Economia startuje videokanál od Drtinové a Veselovského. In: Mediaguru.cz [online]. 26. 5. 2014 
[cit. 2014-12-12]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/05/economia-startuje-videokanal-od-drtinove-a-
veselovskeho/#.VItbVN5zpMk 
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Graf č. 4 – Plnění plánu přehrání reklamy na DVTV za listopad 2014 

Zdroj: Štěpán Svoboda, manažer digitálních produktů Economia 

 

Dle údajů dostupných za prosinec je zřejmé, že plán přesáhne i v tomto měsíci. 

K 16. prosinci 2014 měla dosáhnout DVTV 980 tisíc přehrání reklamy, reálný počet 

přehrání byl 1, 07 milionu. Dokazuje to graf č. 5: 

 

 
 

Graf č. 5 – Plnění plánu přehrání reklamy na DVTV za prosinec 2014 

Zdroj: Štěpán Svoboda, manažer digitálních produktů Economia 

 

Podle Štěpána Svobody se podařilo od srpna 2014 počty zobrazení reklamy 

ztrojnásobit. Jedním z důvodů je, že DVTV začala přidávat nepolitický obsah. Mezi 

nejsledovanější videa patřil rozhovor s šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem (275 216 
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zhlédnutí), lékařem Janem Hnízdilem (122 990 zhlédnutí) nebo muzikantem Davidem 

Kollerem (95 073 zhlédnutí). Druhým důvodem růstu bylo to, že se tým DVTV naučil 

lépe zacházet s internetovým formátem. Na začátku vysílala DVTV spíše televizním 

způsobem, což bylo dáno dlouhodobou zkušeností tvůrců pocházejících z České 

televize. Obvykle všechna tři videa zpřístupnila každý den ve 21 hodin. Postupně se 

však tým přizpůsobuje internetovému rytmu, který nezná uzávěrky, a zveřejňuje videa 

bezprostředně po natočení. 

 

Co se týče návratnosti investice, obchodní ředitel Economie Pavel Vopařil uvedl, 

že zatím „startovací náklady splacené nejsou. Ale v inzertně silných měsících, to 

znamená v říjnu a listopadu, bylo DVTV provozně v plusu. A k tomu, aby bylo provozně 

v plusu po celý rok, už nezbývá moc.“86 

 

Co se týče kvalitativního aspektu sledovanosti, zhruba 40 procent lidí shlédne 

video v plné délce. Průměrná délka videa na DVTV je oproti běžné internetové 

produkci výrazně delší, činí 15 minut. Průměrná délka sledování je 6 minut.87 

 

5.4.11 Ukončení fúze a vznik „nové Economie“ 
Formální sloučení Economie se společnostmi Centrum Holdings a Respekt 

Publishing bylo dokončeno k 1. červenci 2014. „Nástupnickou společností se stala 

Economia, my tomu někdy říkáme „nová Economia“. (Tamchynová, 2014) Završilo se 

tak transformační období Economie započaté akvizicí Centrum Holdings a stěhováním 

do budovy v Karlíně. 

 

Organizační struktura byla pozměněna a dosáhla finální podoby, ve které 

posiluje funkce obchodu a marketingu a zavádí rozvoj produktů. „Cílem nově 

vytvořených útvarů je maximální využití synergií širokého portfolia společnosti, 

nastavení procesu centrálního řízení produktů a jasné vymezení kompetencí při 

dosahování obchodních výsledků a při plnění střednědobých strategických cílů 

                                                
86 SLÍŽEK, David. Pavel Vopařil (Economia): O reklamu se budeme rvát s televizemi i s Googlem. In: Lupa.cz [online]. 18. 12. 
2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/pavel-voparil-economia-o-reklamu-se-budeme-rvat-s-televizemi-i-s-
googlem/ 
87 SLÍŽEK, David. Pavel Vopařil (Economia): O reklamu se budeme rvát s televizemi i s Googlem. In: Lupa.cz [online]. 18. 12. 
2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/pavel-voparil-economia-o-reklamu-se-budeme-rvat-s-televizemi-i-s-
googlem/ 
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společnosti.” 88  Divize Product Management  se zaměřuje na řízení a vývoj 

produktového portfolia společnosti a hledání nových příležitostí pro rozvoj produktů. 

V kompetenci tohoto útvaru je také řízení dceřiných společností Economia. Divize Sales 

& Marketing má za úkol naplňování obchodních cílů společnosti ve spolupráci 

s marketingovou podporou produktů. 

 
Schéma č. 4 – Organizační struktura Economie platná k 1. listopadu 2014. 

Zdroj: intranet Economia 

 

V průběhu transformace došlo k výrazným změnám v počtu zaměstnanců. Údaj 

o počtu zaměstnanců se týká tzv. FTE (full time ekvivalent), tedy zaměstnanců s plným 

pracovním úvazkem, údaj nezahrnuje spolupracovníky na dohodu, zaměstnance na 

                                                
88 ECONOMIA. Economia dokončí k 1. 7. fúzi s Centrem a Respektem: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 19. 6. 2014 [cit. 
2014-12-12]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/economia-dokonci-k-1-7-fuzi-s-centrem-a-respektem/ 
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mateřské nebo rodičovské dovolené a průběžně spolupracující externisty.89  Za dva roky 

v Economii a Centru Holdings tedy ubyla zhruba třetina zaměstnanců. 

 

období počet zaměstnanců 

leden 2013 663 

leden 2014 519 

leden 2015  473 
 

Tabulka č. 7 – Vývoj počtu zaměstnanců ve vydavatelství Economia 

Zdroj: HR oddělení Economia 

 

Podle HR ředitelky Economie Gabriely Tamchynové bylo důležité během 

integrace kromě vytvoření jednotné organizační struktury také sjednotit firemní kultury 

obou společností. „Kultura starého konzervativního vydavatelství versus easy-going 

firmy s digitálními produkty je opravdu jiná káva. Rozdíly byly v manažerské kultuře, 

práci s lidmi, věku lidí. V Economii byli původně spíš starší lidé, dnes máme po 

integraci věkový průměr 35 let. Odlišné byly takové banální věci jako tykání vykání, to 

tu firmu hodně bolelo.“ (Tamchynová, 2014) Na podporu myšlenkového sjednocení 

obou firem uspořádalo oddělení lidských zdrojů sérii workshopů, v rámci kterých 

zaměstnancům představilo podobu nové Economie, její strukturu a směřování. „Teprve 

teď mám pocit, že ten barák vlastně začíná fungovat v tom módu, jak jsme chtěli. To se 

prostě nestalo 1. 7. Některé věci musely doběhnout, nějaké věci se musely usadit,“ 

uvedla Gabriela Tamchynová v rozhovoru pro tuto práci v prosinci 2014. Cílem HR 

oddělení do roku 2015 je zaměřit se v redakční části na podporu komunikace mezi 

středním managementem a řadovými redaktory. 

 

 

 

                                                
89 HR ředitelka Gabriela Tamchynová. 10. 12. 2014 
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5.4.12 Multiplatforma Hospodářských novin 

Na konci září 2014 představila Economia novinku v oblasti distribuce obsahu, 

když začala kompletní obsah Hospodářských novin nabízet na několika platformách: 

• v tradičním papírovém vydání 

• na webu 

• v aplikacích pro chytré telefony a tablety s operačními systémy iOS a Android 

 

Pavel Vopařil, ředitel obchodního a produktového oddělení, novou 

multiplatformu Hospodářských novin komentoval slovy: „Postup, že nejlepší obsah 

rezervujeme pro print a online využijeme v lepším případě jako teaser na zítřejší noviny, 

je podle mě překonaným modelem. Fungovat může jiný model: neprodávat noviny, ale 

obsah. A pak stačí jen dát čtenáři na vybranou, jak ten obsah chce konzumovat. A jestli 

to bude na papíře, na webu nebo v aplikaci, to ať si vybere ten čtenář.”90  

 

Economia zároveň přešla na politiku digital-first: aktuální zprávy tedy 

zveřejňuje na webu Hospodářských novin www.ihned.cz v okamžiku, kdy se dějí, a 

nečeká, až budou publikovány v tištěném deníku. „Hospodářské noviny se vydávají 

cestou velkých zahraničních mediálních domů, které nabízejí veškerý obsah nejen 

v papírovém vydání či placené digitální čtečce, ale přímo na svých internetových 

stránkách.”91 Cílem uvedení nové digitální podoby Hospodářských novin je jít naproti 

potřebám čtenářům a zvýšit uživatelský komfort, neboli „umožnit jim číst obsah novin 

v čase, kdy jej chtějí číst a na platformách, které jim v daný okamžik nejvíce 

vyhovují.“92 

Zavedení paywallu 

Obsah Hospodářských novin byl tedy nově kompletně zpřístupněn i na webu. 

Hospodářské noviny v této souvislosti jako první tradičně tištěný deník v České 

republice představily model zpoplatnění online obsahu. Zvolily metodu měřený 

paywall. „Tedy postup, kdy je určité množství článků v daném kalendářním měsíci 

přístupné čtenáři zdarma. Po překročení limitu dostane čtenář možnost koupit si 

                                                
90 SLÍŽEK, David. Pavel Vopařil (Economia): O reklamu se budeme rvát s televizemi i s Googlem. In: Lupa.cz [online]. 18. 12. 
2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/pavel-voparil-economia-o-reklamu-se-budeme-rvat-s-televizemi-i-s-
googlem/ 
91 ECONOMIA. Hospodářské noviny v nové digitální podobě: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 24. 9. 2014 [cit. 2014-12-
12]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/hospodarske-noviny-v-nove-digitalni-podobe/ 
92 ECONOMIA. Hospodářské noviny v nové digitální podobě: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 24. 9. 2014 [cit. 2014-12-
12]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/hospodarske-noviny-v-nove-digitalni-podobe/ 
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předplatné a bez omezení číst všechny texty či čerpat informace z archivu.”93 Zdarma 

má každý čtenář Hospodářských novin deset článků měsíčně. Do limitu se nepočítá 

agenturní zpravodajství, výjimečně editoři také zdarma zpřístupňují určité články nebo 

série článků, typickým případem jsou volební on-line reportáže. Volně přístupné jsou 

také články obsahující původní video Economie, čímž chce vydavatelství podpořit 

propagaci originálního videoobsahu. 

 

Pokud čtenář dosáhne limitu, zobrazí se mu přes obrazovku banner 

s upozorněním a nabídkou předplatného.  

 
Obrázek č.  2 – Označení paywallu na webu Hospodářských novin  

Zdroj: Mediaguru94 

 

Zavedení paywallu bylo spojeno i s grafickou změnou webu. Přestože je web i 

nadále dostupný z domény ihned.cz, vydavatelství se rozhodlo tuto značku už nadále 

nerozvíjet a web nese název Hospodářské noviny. Kromě změny loga je viditelnou 

změno i sekce Můj výběr, kde Economia dává denně prostoru jednomu z editorů, aby 

doporučil nejzajímavější články dne. Podobný přístup zastává například americká CNN 

v rubrice Editor’s Choice,95 britský Guardian a jeho Editor’s Picks.96 

                                                
93 ECONOMIA. Hospodářské noviny v nové digitální podobě: Tisková zpráva. In: Economia.cz [online]. 24. 9. 2014 [cit. 2014-12-
12]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/pro-media/tiskove-zpravy/hospodarske-noviny-v-nove-digitalni-podobe/ 
94 MEDIAGURU. Economia zpoplatní web, značku iHned opustí. In: Mediaguru.cz [online]. 24. 9. 2014 [cit. 2015-01-01]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/09/economia-zpoplatni-od-pondeli-web-znacku-ihned-opusti/#.VKWLdt5zpMk 
95 www.cnn.com. [online] 2014 
96 www.theguardian.com/uk [online] 2014 
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Obrázek č. 3 – Grafická změna vzhledu webu Hospodářských novin platná od 28. 

září 2014  

Zdroj: Mediaguru97 

 

Jak paywall, který byl na webu oficiálně aktivován 28. září 2014, ovlivnil 

návštěvnost webu a počet zobrazených stránek? Jak ukazuje tabulka č. 8 sestavená 

z údajů NetMonitoru, během října, tedy prvního měsíce fungování paywallu, navštívilo 

web IHNED.cz o 9,4 procenta více lidí než v září, ale zobrazili si o 25 procent méně 

stránek. V listopadu počet reálných uživatelů klesl o 2,2 procenta a klesal i počet 

zobrazených stránek, a to zhruba o 4 procenta. 

 

                                                
97 MEDIAGURU. Economia zpoplatní web, značku iHned opustí. In: Mediaguru.cz [online]. 24. 9. 2014 [cit. 2015-01-01]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/09/economia-zpoplatni-od-pondeli-web-znacku-ihned-opusti/#.VKWLdt5zpMk 
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2014 Počet RU (reálných 
uživatelů) 

Počet zobrazených stránek 
(v milionech) 

září  788 428 16,1  

říjen  870 382 12,1 

listopad  850 701 11,6 
 

Tabulka č. 8 – Vývoj návštěvnosti webu IHNED.cz po zavedení paywallu 

Zdroj dat: NetMonitor, poskytl Filip Rožánek, editor inovací Economia 

 

Podle editora inovací Economie Filipa Rožánka však „není možné jednoznačně 

vyvodit jen vliv paywallu, protože se na konci září změnil také design webu a jeho 

název, vydavatelství opustilo značku IHNED a od 28. září používá i pro web 

Hospodářské noviny. Zároveň se ukázalo, že se v měření projevovaly dílčí chyby při 

nasazení kódu, které byly odstraňovány postupně během dalších týdnů. První skutečně 

relevantní měření bude zřejmě za prosinec.“ (Rožánek, 2014) 

 

Jak uvedl generální ředitel Roman Latuske, po zavedení multiplatformy 

Hospodářských novina souvisejícího zpoplatnění webu „máme k dnešnímu dni více než 

5 tisíc čtenářů, kteří si nás buď rozšířili ze svého tištěného předplatného nebo koupili 

sólo na webu. Je to opravdu něco, čím jsme dali znamení trhu a přispěli pro budoucnost 

placeného obsahu.“98 

Typy předplatného Hospodářských novin 

Po zavedení multiplatformy je od konce září možné dostat Hospodářské noviny ve 

třech druzích předplatného. 

• HN Print – Nabízí pouze tištěné tituly s doručením domů nebo do práce. 

• HN Digital - Nabízí noviny pouze v digitální podobě. V ceně je neomezené 

čtení na IHNED.cz, přístup přes mobilní aplikaci s multimediálním obsahem a 

do online archivu od roku 1995.  

                                                
98 Projev generálního ředitele Romana Latuskeho na výročním setkání se zaměstnanci v newsroomu Economie. 18. 12. 2014. 
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• HN Premium – Obsahuje předplatné na všech platformách, tedy jak tištěné 

noviny, tak neomezené čtení na IHNED.cz, mobilní aplikaci a online obsah od 

roku 1995. 

 

5.4.13 Vývoj digitální verze Hospodářských novin 

Hospodářské noviny jsou v současné době, v prosinci 2014, dostupné v digitální 

verzi pro operační systémy iOS a Android. V obou případech Economia vyvinula 

aplikace pro chytré telefony i tablety.  

 

Podle posledních údajů ABC ČR99 činil v říjnu 2014 celkový distribuovaný 

náklad Hospodářských novin 35 235 kusů, z toho 3 826 kusů tvořila elektronická verze.  

 

Experimenty z digitální podobou HN 

Digitální verze Hospodářských novin byly k dispozici ještě před aplikacemi pro 

elektronická čtecí zařízení. Economia v minulosti například prodávala deník v PDF 

formátu. „Časem se to ale zastavilo, protože se ukázalo, že to je nejsnazší cesta, jak si 

podrazit vlastní prodej. Když si podnik koupí PDF, může je poslat všem zaměstnancům 

a podobně.“ (Denemark, 2014) Od roku 1999, kdy vznikl web IHNED.cz, vydavatelství 

budovalo elektronické archivy všech titulů, do kterých předplatitelé novin dostávali 

formou hesla přístup. Economia také nabízela faxový, popř. e-mailový servis, který 

předplatitelům poskytoval nejdůležitější zprávy dne. Dosud funguje MMS servis, 

pomocí kterého redaktoři webu jednou denně posílají předplatitelům čtyři zprávy denně 

formou obrázkových textových zpráv. V minulosti Economia nabízela službu HN 

Reader, neboli čtečku pro iPhone, kde si mohli čtenáři po registraci přečíst několik 

zpráv z Hospodářských novin a online zpravodajství webu IHNED.cz rozděleného do 

rubrik. „To jsme nechali zavřít kvůli úniku dat ven, protože nebyl učiněný pokus to 

prodávat formou předplatného a inzerce tam nebylo tolik, aby to stálo za to. Odráželo 

to riziko, že si lidé nekoupí předplatné novin.“ (Denemark, 2014) 

                                                
99 ABC ČR – KANCELÁŘ PRO OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADU TISKU. ABCCR.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-28]. Dostupné z: 
http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-
1/?notVerified=1&filterMonth=10&filterYear=2014&filterNamePublisher=&filterType=&filterNameTitle=Hospodářské+noviny&f
ilterGenre= 
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Představení první iPadové verze HN 

Digitální verze Hospodářských novin pro iPad byla představena v roce 2011, šlo 

o první iPadovou verzi deníku v Česku vůbec. Obsahově kombinovala články 

z Hospodářských novin a webu IHNED.cz a od počátku zahrnovala na rozdíl od tištěné 

verze informace navíc – nejčastěji grafy, fotografie a videa.  

 

Economia spojila v roce 2011 představení digitální verze s marketingovou akcí, 

která nabízela digitální předplatné společně se zařízením iPad za zvýhodněnou cenu. 

Akce zaznamenala velký úspěch a následovaly ji další vydavatelství se zařízeními 

jiných značek.100 Economia se stala průkopníkem v této oblasti a díky ní se začala 

položka nákladu elektronické verze uvádět v měření auditovaného prodaného nákladu 

ABC ČR. Economia tehdy získala zhruba 2000 nových předplatitelů. Podle Věry 

Lhotské, ředitelky interní komunikace a výzkumu Economie, je však takový vývoj 

dvousečný. „Vydavatelé si skokově navýší prodaný náklad, protože jim naroste 

předplatné v digitální oblasti, a tím tlumí poklesy printového předplatného a stánkového 

prodeje. Ale je to dočasný stav, protože předplatné je na rok nebo dva, a pak firmy 

zjistí, že si ho čtenáři neobnoví, protože si to kupovali nikoliv kvůli obsahu, ale kvůli 

zařízení, které bylo jako dárek. Není to o reálné změně chování české populace, ale o 

tom, že se lidé nalákali na nějaký gadget.“ (Lhotská, 2014) Po dvou letech od 

marketingové akce si digitální předplatné obnovilo zhruba 900 z nových předplatitelů. 

Zdokonalování výroby digitální verze HN 

Výroba první digitální verze Hospodářských trvala ve svých počátcích podstatně 

delší dobu než nyní. Economia vytvořila speciální oddělení, které se překlápění obsahu 

z printu do digitální aplikace věnovalo. Editoři digitální verze pracovali na noční směny, 

které začínaly poté, co byla dokončena tištěná verze. „První aplikace byla založena na 

tom, že se ve 23.30 vyexportoval obsah Hospodářských novin na web, přišel noční 

rozlamovač, který na tom několik hodin pracoval. Většinou se totiž špatně rozlomily 

vazby mezi fotkami a články, mezi titulky, podtitulky a podobně. Takže on to srovnal a 

zhruba ve dvě ve tři nastoupil noční editor a do šesti hodin, kdy se to vydávalo, to musel 

dotvořit do podoby iPadové aplikace plus tam přidat něco navíc, fotky a podobně.“ 

(Denemark, 2014) 

 
                                                
100 Společnost Mafra nabízela své deníky MF Dnes a Lidové noviny se zařízeními značky Lenovo, tehdejší Ringier (dnes Czech 
News Center) uzavřela partnerství s firmou Samsung.  
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Významnou změnu ve výrobě přinesl v září 2014 přestup na systém Jarvis, který 

umožňuje snadnější převod obsahu z tištěné verze na web nebo do digitání verze. V 

současné době začíná výroba digitálních Hospodářských novin už u editorů tištěné 

verze, kteří články vyrobené pro print umisťují právě do systému Jarvis; vždy jde o 

články ze stránek, které má daný editor v novinách na starosti. Do Jarvisu doplní 

fotografie a zařadí článek do správné rubriky. Podle Filipa Hubičky, editora digitální 

verze, to výrobu významně usnadnilo. „Takto předpřipravené rubriky potažmo vydání 

kontroluji, doplňuji a doupravuji po grafické i obsahové stránce. Na výrobě jednoho 

vydání se podílí cca sedm papírových editorů. Přípravou článků pro digitální vydání 

stráví podle mého odhadu v průměru cca 10 minut každý z nich - používané systémy 

jsou přiměřeně intuitivní.“ (Hubička, 2014) Díky pomoci editorů papírového vydání se 

postupně zkracují noční směny editorů digitální verze. Pozitivním efektem systému 

Jarvis je podle Hubičky také to, že digitální Hospodářské noviny vycházejí už ve 21.30 

předchozího dne a předplatitelé si je mohou stáhnout do svých zařízení už v předvečer 

tištěného vydání. Při starém způsobu výroby to bylo až v 6 hodin ráno. Magazíny a 

přílohy Hospodářských novin jsou zatím k dispozici pouze v PDF verzi, díky systému 

Jarvis ale bude možné v budoucnu vytvořit šablony a vydávat ve speciální aplikaci i tyto 

tituly.  

 

Typy obsahu navíc v digitální verzi 

Editor digitální verze kromě kontroly obsahu a grafické podoby doplňuje také 

obsah navíc. Nejčastěji jde o videomateriály, jejichž výběr sleduje dvě roviny: měly by 

být aktuální a celkově zapadat do skladby vydání. „Jeden okruh představují redakční 

materiály, především videa, jejichž okruh se právě nyní prudce rozrůstá. Díky 

vstřícnosti Milana Šímy, který výrobu videoobsahu nově rozvíjí, se mohou čtenáři nové 

digitální aplikace HN těšit z tematicky zaměřených videí - například na 

auta,  technologie či kulturu. Právě v posledních dnech mnohou čtenáři zaznamenat 

nárůst jejich výskytu.“ (Hubička, 2014)  

 

V každém digitálním vydání Hospodářských novin editoři publikují také 

aktuální teaser, neboli videopouták, na obsah televize DVTV, podobně jako tomu je na 

titulní straně papírového vydání. „Samostatnou kapitolu představují videokomentáře 

„Za minutu“ vyráběné pro server IHNED.cz, které publikujeme tehdy, pokud 

předpokládáme, že do druhého dne neztratí svoji aktuálnost.“ (Hubička, 2014) Zdrojem 
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videí je také server Youtube, přes který se doplňují především zprávy z rubriky Kultura.  

 

Druhý okruh rozšiřujících informací představují aktuality: obvykle zprávy 

z agentur, které vyšly po uzávěrce papírového vydání. „Většinou takto publikujeme jen 

ty opravdu závažné informace. (...) Také se může stát, že v průběhu večera dojde 

k zásadnímu vývoji ve zprávě zveřejněné na papíru: měli jsme zprávu, že v Lufthanse 

chystají stávku v horizontu měsíce, a pozdě večer ji vyhlásili na druhý den, tak tady to 

chtělo aktualizaci.“ (Hubička, 2014) Příležitostně zařazuje editor digitální verze 

aktuality do krátkých zpráv v rubrice Briefing, „obecně ale platí, že věnujeme prostor 

především exkluzivním materiálům z produkce Economie.“ (Hubička, 2014) 

 

Kromě poutání na rozhovory televize DVTV obsahuje digitální verze 

Hospodářských novin odkazy na materiály z ostatních titulů, které mají digitální verzi, 

tedy týdeníků Respekt a Ekonom. Digitální vydání Hospodářských novin obsahuje ve 

srovnání s tištěnou verzí také speciální reklamu určenou pro tento segment. Právě na 

digitální reklamu se chce Economia v budoucnu zaměřit. 

5.4.14 Softwarové nedostatky integrace 

Zatímco redakce už se Economii podařilo integrovat a nový systém práce 

odstartuje od ledna 2015, mezery jsou stále na poli technologickém. Před integrací se na 

jednotlivých pracovištích používaly různé verze softwaru, proto po spojení redakcí 

docházelo k nekompatibilitě mezi redaktory, grafiky. „Museli jsme upgradovat 

InDesign, protože jsme měli různé stupně v jednotlivých redakcích, grafici se nebyli 

schopní zastupovat. Ze začátku jsme museli pracovat jakoby z části odděleně, teprve po 

upgradu tohoto hlavního grafického lámacího programu bylo možné se spojovat.“ 

(Denemark, 2014)  

 

Přetrvávajícím problémem je podle Martina Denemarka to, že v rámci 

vydavatelství existují tři redakční systémy, které spolu vzájemně nekomunikují. Tištěné 

tituly se v Economii vyrábějí v systému Woodwing, IHNED.cz používá Admin a 

Aktuálně.cz funguje v systému Black Box. Kvůli různosti redakčních systémů není 

například dosud možné využívat systém Jarvis k automatickému překlápění obsahu 

z tištěné verze na web a do digitálních aplikací. Neustále jsou potřeba editoři, kteří 

opravují nedostatky, které při překlápění vznikají.  
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„V minulosti jsme uvažovali o používání systému Woodwing i pro web, protože 

jeho součástí byla i platforma pro publikaci na webu. (...) Ale zjistilo se, že v tomto 

systému nejdou vydávat blogy, takže pro bloggery by musel zůstat Admin. Přišlo nám 

zbytečné používat pro jeden web dva systémy.“ (Denemark, 2014) Podobně jako fungují 

u digitální verze editoři digitální verze, kteří opravují chyby, na webu jsou redaktoři, 

kteří obsah noviny denně překlápějí na web. Díky různorodosti systémů to Jarvis 

nedokáže udělat sám. V oblasti softwarové integrace tedy Economii zbývají výzvy. 

Generální ředitel Roman Latuske však uvedl101, že v plánu vydavatelství je v roce 2015 

migrace webu IHNED.cz na Black Box, což povede vedle zlepšení práce v rámci 

redakce a sdílení obsahu také k úspoře peněz. 

5.5 Vize Economie do roku 2015 

5.5.1 Rozvoj hlavních obsahových produktů 

Podle generálního ředitele Romana Latuskeho102 bude pro Economii v roce 2015 

prioritou rozvoj hlavních obsahových produktů, tedy Hospodářských novin, 

Aktuálně.cz, Ekonomu a Respektu, které tvoří většinu obratu firmy. Udržovat bude 

firma i menší projekty, které budou krátkodobě nebo dlouhodobě přinášet zisk nebo 

budou generátorem návštěvnosti pro další projekty, které budou zdrojem příjmů.  Rok 

2015 vyhlásil generální ředitel jako „Rok Aktuálně.cz“ s tím, že vydavatelství plánuje 

vytvořit videoplatformu Aktuálně TV, kde se budou shromažďovat veškerá videa 

z produkce Economie a odkud se budou šířit na další stránky. V plánu je také oživení 

webu Aktuálně.cz, které má pomoci plnit ambiciózní cíle v prodeji reklamy. Na rozdíl 

od webu Hospodářských novin, které mají nabízet placený prémiový obsah, se bude 

Aktuálně.cz profilované jako masový web s prioritou vysoké návštěvnosti. Osvěžit se 

má také vzhled domácí stránky e-mailu na stránce Centrum.cz, kterou Economia 

považuje za unikátní zdroj návštěvnosti, jenž může odkázat uživatele na další produkty 

vydavatelství. Economia bude nadále provozovat e-mailové řešení pro svého klienta 

Centrum.sk, což je cenným zdrojem příjmů.  

 

Vydavatelství bude dále rozvíjet Hospodářské noviny. V plánu je zatraktivnění 

vzhledu pátečního magazínu Víkend a také výše zmíněná migrace webu Hospodářských 

                                                
101 Projev generálního ředitele Romana Latuskeho na výročním setkání se zaměstnanci v newsroomu Economie. 18. 12. 2014. 
102 Projev generálního ředitele Romana Latuskeho na výročním setkání se zaměstnanci v newsroomu Economie. 18. 12. 2014. 
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novin na redakční systém Black Box, což sjednotí produkci webu s Aktuálně.cz. Změn 

se dočká týdeník Respekt, pro který vydavatelství vytvoří nový web, e-shop a zprovozní 

multiplatformu podobnou Hospodářským novinám, od čehož si slibuje dodatečné 

čtenářské a inzertní příjmy.  Respekt také plánuje řadu speciálních příloh. Economia 

hodlá zůstat segmentu B2B, hlavní pozornost věnuje titulům Marketing a Media, 

Logistika a Právní rádce.  

 

5.5.2 Rozvoj videoobsahu 

Jednou z hlavních priorit Economie v roce 2015 bude výroba videoobsahu. 

Reaguje tak na rostoucí zájem zadavatelů reklamy a uživatelů o videoobsah. V prosinci 

2014 nastoupil do vydavatelství novinář Milan Šíma, který výrobu videa v Economii 

koordinuje a rozvíjí. Podle Vladimíra Piskáčka začne vydavatelství „nabízet tematická 

videa zaměřená např. na cestování, kulturu, politiku, ekonomiku, gastronomii atp. 

Naším záměrem je odlišit se kvalitativně od stávající videoprodukce českých 

serverů.“103 

 

Videoobsah z produkce týmu Milana Šímy bude distribuován napříč tituly. 

Centrálním místem, kde bude Economia videa zveřejňovat a kde je provozovaná i 

DVTV, bude server Aktuálně.cz a již zmíněná Aktuálně TV. Jednotlivá videa budou na 

Aktuálně TV zařazena do obsahové kategorie a zároveň budou svázaná s určitým 

produktem Economie. Například byznysový pořad bude primárně promován na webu 

Hospodářských novin, politika na Aktuálně.cz, kultura na Respekt.cz nebo videa o 

vaření na Žena.cz. Jedním z prvních videopočinů je rubrika Komentář za minutu na 

webu Hospodářských novin, která každý všední den přináší videokomentáře analytiků a 

komentátorů Economie. 

 

Economia také uzavřela další dvě partnerství na dodávání videoobsahu. První se 

Svobodnou Evropou, která umožňuje přejímání zpravodajských videí ze zahraničí. 

Druhým partnerem je Akademie věd, jež bude poskytovat unikátní obsah ze svého 

velkého videooddělení, a Economia se stane jeho mediálním partnerem. Vydavatelství 

plánuje zavést i sponzorovaný videoobsah, který je velmi rozvinutý v zahraničí. Jak 

                                                
103 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Milan Šíma je v Economii, koordinuje videoobsah. In: Mediaguru.cz [online]. 20. 11. 2014 [cit. 
2014-12-18]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/11/milan-sima-je-v-economii-koordinuje-videoobsah/#.VJMDpDuBg 
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vysvětlil v rozhovoru pro Lupa.cz obchodní a produktový ředitel Pavel Vopařil, „pokud 

nám partner dodá vlastní obsah, nebo si jej nechá u nás vyrobit, řádně jej označíme 

jako “sponzorovaný obsah“ a zařadíme mezi videa. Mohou to být komerční pořady, 

které natočíme třeba s finanční institucí nebo s automobilkou. Je to podobná 

monetizační metoda jako u psaného textu, kde se mezi redakční články se zařazují PR 

články.”104 

 

Změny se v roce 2015 dotknou i DVTV, která má zůstat základem současné 

videoprodukce. DVTV, jejímž hlavním zdrojem příjmů je reklama, zvažuje nové formy 

financování. Do budoucna by mohla zavést platby od uživatelů, a to formou donátorství 

nebo zpoplatněním pořadů. DVTV také připravuje rozšíření obsahu o další pořady.  

5.5.3 Rozvoj digitální reklamy 

Jak uvedla ředitelka prodeje a marketingu Zuzana Řezníčková,105 je nezbytné, 

aby se Economia naučila digitální obsah kromě výroby také prodávat. Zatímco na poli 

tištěné inzerce, kde nadále leží většina příjmů vydavatelství, má podle ní Economia 

dobře vybudovaný vztah s klienty, na poli online reklamy vidí velké mezery.  

 

Pavel Vopařil v rozhovoru pro Lupa.cz uvedl, že Economia v roce 2015 spustí 

novou sadu produktů digitální reklamy. „Kromě klasického ceníku podle produktů 

a formátů budeme prodávat třeba i reklamu na konkrétní publikum, které může být 

cílené např. podle socio-dema, nebo třeba podle nákupních úmyslů. Když přijde klient 

a řekne, že si chce nakoupit publikum, které se zajímá o domácí mazlíčky, umíme mu to 

zajistit.“106 

 

 

 

                                                
104 SLÍŽEK, David. Pavel Vopařil (Economia): O reklamu se budeme rvát s televizemi i s Googlem. In: Lupa.cz [online]. 18. 12. 
2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/pavel-voparil-economia-o-reklamu-se-budeme-rvat-s-televizemi-i-s-
googlem/ 
105!Projev ředitelky prodeje a marketingu Zuzany Řezníčkové na výročním setkání se zaměstnanci v newsroomu Economie. 18. 
12. 2014. 
106 SLÍŽEK, David. Pavel Vopařil (Economia): O reklamu se budeme rvát s televizemi i s Googlem. In: Lupa.cz [online]. 18. 12. 
2014 [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/pavel-voparil-economia-o-reklamu-se-budeme-rvat-s-televizemi-i-s-
googlem/ 
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5.6 Shrnutí případové studie 

Případová studie zkoumala transformaci vydavatelství Economia v období od 

července 2013 do prosince 2014. Jejím výsledkem je srovnání současného stavu 

Economie s cílovým očekávaným stavem transformace. Economia cílový stav 

formulovala pomocí čtyř bodů: 107 

 

1) Chceme být klíčovým hráčem v oblasti poskytování prémiového obsahu.  

Vedení Economie věří, že kvalitní obsah je její konkurenční výhoda. „Děláme 

skvělý obsah a hledáme co nejvíce distribučních kanálů, jak ho k lidem dostat. A také 

hledáme cestu, jak obsah zpoplatnit.“ (Piskáček, 2014) Podle Vladimíra Piskáčka je 

nezbytné jednotlivé produkty jasně vyprofilovat a vytvořit jim fungující obchodní 

modely. Aktuálně.cz má být web pro široké publikum s orientací na vysokou 

návštěvnost, která bude generovat inzertní příjmy. Pro čtenáře má obsah Aktuálně.cz 

zůstat zdarma a příjmy mají pocházet z reklamy. Zároveň ale chce vedení najít 

vyváženost mezi kvalitou obsahu a vysokou návštěvností, nemá v úmyslu dosahovat 

závratné návštěvnosti za cenu bulvarizace obsahu. „Některá vydavatelství  to mají jako 

svůj hlavní byznys, ale tohle vydavatelství ne. Takže chceme udržet balanc mezi 

návštěvností a kvalitou.“(Piskáček, 2014) 

 

Naopak Hospodářské noviny včetně webu buduje Economia jako značku 

s prémiovým obsahem. Obsah zpoplatnila metodou měřený paywall, která nabízí deset 

článků měsíčně zdarma. Předplatným doplňuje příjmy z reklamy. Snahou je poskytovat 

exkluzivní informace, za které budou čtenáři ochotni platit. 

 

O zavedení paywallu uvažuje i u projektu internetové televize DVTV, která 

nabízí obsah v podobě na českém internetu unikátních publicistických videí.  

 

Poznatky z případové studie ukázaly, že Economia podniká kroky vedoucí 

k tomu, aby se stala klíčovým poskytovatelem prémiového obsahu. 

 

 

 

                                                
107 ECONOMIA. Průvodce společností Economia, a.s. Interní prezentace. 2014 
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2) Chceme být dominantním hráčem v oblasti digitálních produktů.  

Z případové studie vyplynulo, že Economia se na vývoj digitálních produktů 

výrazně orientuje. Tituly Hospodářské noviny, Ekonom a Respekt nabízí obsah na 

různých platformách od tištěné verze přes web po digitální aplikace pro tablety a chytré 

telefony. Economia zavedla během sledovaného období i dva nové mediatypy: audio 

verzi týdeníku Respekt a projekt internetové televize DVTV, čímž naplnila svoji snahu 

stát multimediální organizací. 

 

Tím, jak Economia zvětšuje množství distribučních kanálů, rozšiřuje i nabídku 

publik, která může nabídnout inzerentům. Přestože je rozvoj digitálních produktů a 

s nimi související digitální reklamy jednou z priorit Economie, nehodlá se firma zatím 

vzdát tradiční platformy, kterou jsou tištěné noviny, přinášející významné příjmy z 

inzerce. „Velká část reklamy jde do tisku, protože jsou věci, které na banneru nebo 

billboardu nesdělíte. Těžko vysvětlíte, jak funguje investiční pojištění, takže z pohledu 

inzerenta je to důležité.“ (Piskáček, 2014)   

 

Obecně Economia ve své strategii ale směřuje k tomu, aby byla v budoucnu 

schopna se bez tištěných novin, jejichž náklady stále klesají, obejít a vystačit si pouze 

příjmy z digitální oblasti. 

 

3) Chceme být lídrem v oblasti inovací na mediální scéně, jak obsahových, tak 

technologických.  

O tom, zda byla řešení, která Economia přijala v rámci transformace, správná, se 

vedení společnosti bude moci přesvědčit až s odstupem času. Odvaha firmy pouštět se 

do inovativních řešení je ovšem nesporná. Jen během období, které sledovala případová 

studie, Economia podnikla řadu inovativních kroků. Vybudovala nejmodernější 

integrovaný newsroom ve střední Evropě, který zásadně změnil běžné pracovní procesy 

v redakci. Dalším rozhodnutím bylo zavedení paywallu u obsahu Hospodářských novin 

na webu, což v Česku v oblasti deníků nemá obdoby. Jak uvedl generální ředitel 

Economie Roman Latuske, „je to opravdu něco, čím jsme dali znamení trhu a přispěli 

pro budoucnost placeného obsahu.“108 Mezi inovativní počiny patří i speciální projekty, 

                                                
108 Projev generálního ředitele Romana Latuskeho na výročním setkání se zaměstnanci v newsroomu Economie. 18. 12. 2014. 
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které vhodně kombinují všechny činnosti vydavatelství od výroby mediálního obsahu 

po pořádání konferencí. 

 

4) Chceme být profitabilní a finančně i obsahově nezávislou společností. 

Podle Vladimíra Piskáčka Economia hledá rovnováhu mezi kvalitním obsahem a 

profitabilitou. Economia je soukromou firmou, jejímž cílem je generovat zisk, proto se 

snaží hledat řešení, jak se dostat zpět do černých čísel. Patrná je snaha o diverzifikaci 

příjmů. Vedle tradičních příjmů z reklamy zavedla alternativní metodu zpoplatnění 

webového obsahu, kromě výdělečné tištěné reklamy se pokouší rozvinout různé formáty 

digitální reklamy včetně videoreklamy. Dalším zdrojem příjmů je sponzorovaný obsah a 

komerční přílohy, které vznikají ve spolupráci mezi redakční a obchodní částí. I 

v případě těchto speciálních projektů však Economia dbá na zachování obsahové 

nezávislosti.  

 

Economie učinila během sledovaného období několik velkých investic, mezi 

které patří spolupráce s mezinárodní konzultantskou firmou Innovation Media, jež 

Economii pomohla určit strategické směřování společnosti. Společnost také investovala 

do stavby nového integrovaného newsroomu umožňujícího zefektivnit pracovní procesy 

a využít synergií mezi značkami a produkty vydavatelství. V neposlední řadě Economia 

provedla akvizici společnost Centrum Holdings, která jí pomohla rozšířit zásah 

internetového publika, a to jak prostřednictví obsahových webů, tak velkou e-mailovou 

uživatelskou základnou.  

 

Jisté nedostatky se objevují na poli prodeje digitální reklamy, které pramení 

z toho, že společnost nemá s tímto segmentem dlouhodobé zkušenosti. Zdokonalení 

nabídky a prodeje digitálních reklamních formátů si však Economia určila jako jednu ze 

svých priorit pro rok 2015.  

 

Úspěšnost učiněných rozhodnutí bude moci vedení vyhodnotit až s odstupem 

času, lze konstatovat, že Economia podniká kroky k dosažení finanční nezávislosti. 
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Závěr 

Diplomová práce se pokusila zachytit nejdůležitější změny, které se odehrávají 

na dynamickém mediálním trhu po nástupu digitalizace a vstupu do informační 

společnosti. V teoretické části je popsáno, jak se proměnila konzumace médií v 

souvislosti s nástupem Webu 2.0, který mimo jiné umožnil čtenářům spoluvytvářet 

obsah, a se sociálními sítěmi, na kterých může uživatel zastávat roli editora. 

V neposlední řadě se zaměřila na nástup chytrých telefonů a tabletů, díky nimž mohou 

uživatelé konzumovat mediální obsahy kdykoliv a kdekoliv. Proměny analyzovala 

z pohledu tradičních vydavatelství zaměřených původně na tištěné tituly. V teoretické 

části byla nastíněna škála různých přístupů, které mohou mediální firmy zaujmout 

v souvislosti s nástupem do digitálního věku. Podrobně byl rozebrán případ integrace 

redakcí a zavedení strategie digital-first v New York Times, další příklady se týkaly 

vydavatelství jak ve Spojených státech, tak v Británii, Španělsku, Německu nebo 

Skandinávii. Z analýzy jednotlivých přístupů vyplynulo, že zatím žádné vydavatelství 

neobjevilo jednoznačně správný způsob transformace a většina z firem postupuje při 

zavádění inovací metodou pokus omyl.  

 

Vydavatelství se vyrovnávají s klesajícími příjmy způsobenými poklesem 

tištěného nákladu novin a poklesem tištěné inzerce v principu dvěma způsoby. Snaží se 

snižovat náklady na výrobu obsahu a zvyšovat příjmy. Zmenšit náklady může 

vydavatelství jak snižováním mezd nebo propouštěním zaměstnanců, tak 

zefektivňováním chodu vydavatelství (například vybudováním integrovaného 

newsroomu) a tím, že se snaží reagovat na změny v konzumaci médií (například 

zavedením strategie digital-first). Příjmy se snaží vydavatelství zvyšovat efektivnější 

prací s digitální reklamou, i když jsou si vědoma toho, že většina příjmů z reklamy na 

internetu patří nemediálním firmám typu Facebook a Google. Přesto se objevují 

inovativní řešení práce s reklamou, která například neměří počet kliků, ale čas, který 

čtenáři na stránce stráví. Dalším způsobem zvýšením příjmů je zpoplatnění obsahu na 

webu, který je na většině zpravodajských serverů dosud přístupný zdarma. Diplomová 

práce poskytla široký přehled způsobů zpoplatnění webu, včetně příkladů jejich 

konkrétního uplatnění ve světových vydavatelstvích. Uvedla také možnosti, jak mohou 

mediální společnosti získat alternativní příjmy.  
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Součástí teoretické části byla také analýza současných trendů na trhu českých 

vydavatelství. Patrná je tendence k vytváření multimediálních domů, které používají 

různé typy mediatypů k oslovování většího počtu publik. Dynamický je především 

rozvoj videoobsahu, prostřednictvím kterého mohou vydavatelství nabízet mezi 

inzerenty stále oblíbenější videoreklamu. Česká vydavatelství se také, podobně jako 

zahraniční mediální domy, snaží najít způsob, jak zpoplatnit prémiový obsah na webu. 

Aktuálním tématem je diskuse o společném měření médií, které by umožnilo snadnější 

orientaci na reklamním trhu. 

 

Jádrem diplomové práce byla případová studie, která detailně popisovala 

transformaci vydavatelství Economia v moderní multimediální organizaci. Na základě 

rozboru aktivit Economie v období od července 2013 do prosince 2014 lze konstatovat, 

že Economia patří mezi nejinovativnější mediální domy v Česku. Patrná je inspirace 

v zahraničí: Economia vybudovala moderní integrovaný newsroom podobně jako 

například New York Times. Jako první v Česku také zpoplatnila prémiový obsah na 

webu, a to metodou měřeného paywallu, podobně jako ve Financial Times nebo New 

York Times. Economia také uskutečnila akvizici firmy Centrum Holdings, která jí 

pomohla oslovit širší internetové publikum a zároveň přivést do firmy odborníky na 

digitální oblast, kteří jí pomohou vytvářet nová řešení pro aktivity na internetu. 

Obdobně najímají digitální experty i v New York Times, USA Today nebo Wall Street 

Journal.  

 

Ke vstupu do digitálního věku se Economia snaží efektivně využívat stávající 

portfolio zavedených značek jako jsou Hospodářské noviny, Respekt, Ekonom nebo 

Aktuálně.cz. Vedle tištěných verzí vytváří pro své tituly také digitální alternativy: 

odpovídající weby a aplikace pro tablety a chytré telefony. Příkladem je multiplatforma 

Hospodářských novin, která v duchu strategie digital-first nabízí předplatitelům obsah 

kdykoliv, kdekoliv a na různých platformách. Podobné řešení Economia plánuje 

vytvořit i pro Respekt a Ekonom. Economia se tedy zaměřuje na inovace stávajících 

titulů a neuchyluje se k vytváření nových produktů, jejichž vznik umožnily nové 

technologie. Příkladem takového riskantního počinu byl ryze tabletový deník The Daily 

Ruperta Murdocha, který skončil neúspěchem. 
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Přestože se Economia potýká s poklesem příjmů, stále se snaží zachovávat 

předsevzetí poskytovat seriózní a kvalitní žurnalistiku a nesklouzávat k bulvárnímu 

obsahu zajišťujícímu vyšší počty čtenářů. I v případě rozšiřování nabídky mediatypů se 

drží této zásady, proto se například ani v oblasti videoobsahu neuchýlila k laciným 

videím, ale začala spolupracovat s internetovou televizí DVTV nabízející seriózní 

publicistický obsah. Pro zvyšování výnosů se snaží své příjmy diverzifikovat: pro 

jednotlivé tituly vytváří jasné strategie a určuje jim prioritní zdroje příjmů, rozšiřuje 

nabídku mediatypů, využívá sponzorovaných obsahů v podobě komerčních příloh nebo 

speciálních projektů, které dokážou unikátně využít veškeré portfolio společnosti. 

Přestože se Economia zaměřuje na vývoj digitálních produktů, stále se snaží udržet 

náklad tištěných novin, které pro ni znamenají významný zdroj příjmů. 

 

Z případové studie vyplynulo, že vydavatelství umí digitální produkty vyrobit. 

Jednou z priorit do roku 2015 je pak vytvořit model, jak tento obsah formou digitální 

reklamy prodávat. Pokud bude Economia schopna své digitální produkty adekvátně 

monetizovat, nic jí nebrání v tom, aby se stala finančně samostatnou moderní 

multimediální digitální firmou, jejíž příjmy leží v digitální oblasti. 
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Summary 

The aim of the diploma thesis was to summarize changes in the media in 

connection to digitalization and to show the reaction of the publishing house Economia 

in the case study. The theoretical part described changes in the content consumption 

related to Web 2.0, which allowed users to participate on content production as well as 

to be the news editor on the social networks, moreover with the rise of the electronic 

portable devices - smartphones and tablets, which allow consumption of content 

anywhere and anytime. The thesis illustrated the ways, how the traditional media 

houses, for example New York Times, Financial Times and other global media 

companies, can react to those changes. 

 

The case study analyzed the transformation of the publishing house Economia in 

the period of July 2013 until December 2014. The aim was to transform Economia into 

the multimedia company and to shift most of the incomes to the digital products. In this 

period the publishing house Economia implemented number of innovative decisions 

leading to become digital multimedia company: creation of the integrated newsroom, 

digital versions of traditional titles, launch of multi-platform for Hospodářské noviny 

daily, introduction of the paywall on web, enlarging of the media types offer like audio 

versions of Respekt weekly or the internet TV DVTV. Part of transformation was also 

the acquisition of the Centrum Holdings company.  

 

To enter the digital age, Economia is trying to use effectively the current 

portfolio of existing brands like Hospodářské noviny daily, Respekt weekly, Ekonom 

weekly or website Aktuálně.cz. Economia develops web and digital versions for tablets 

and smartphones for its existing printed titles. Even though Economia fights lowering of 

the incomes, it still tries to keep the level of quality and seriousness of its journalism 

avoiding simple dumbing of the news just to get the high numbers of readers. From the 

case study it comes out, that the publishing house knows how to produce the digital 

products. One of the priorities for 2015 is to create business model for successful 

monetization of the content. If Economia will be able to adequately monetize its digital 

products, it is on the right way to become modern successful digital multimedia house. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Vladimírem Piskáčkem (text) 

Rozhovor s Vladimírem Piskáčkem, ředitelem redakcí společnosti Economia, byl veden 
formou osobního setkání v sídle firmy dne 10. listopadu 2014.  
 
Jaké jsou cíle transformace Economie z hlediska redakcí? 
Cílů je několik a běží paralelně. Pro tištěný deník je jedním z cílů určitě sledování 
čtenářů a jejich chování, to znamená především to, že se čtenáři více orientují na web. A 
my hledáme způsoby, jak s nimi navázat obchodní vztahy. To je to naše zpoplatnění. 
Udělali jsme si širší analýzu jak světových médií, tak okolních zemí, a vyšla nám jasná 
teze, že musíme jít za čtenáři. Dřív šli lidé za novinami a koupili si je, dnes je to 
obráceně. Říkáme, že děláme skvělý obsah, a hledáme co nejvíce distribučních kanálů, 
jak je k lidem dostat. A také hledáme cestu, jak obsah zpoplatnit. Jedna z forem 
zpoplatnění je samozřejmě i reklama. Když se bavíme o Aktuálně, tak to být široký web 
financovaný reklamou, u Hospodářských novin jak tištěných, tak on-line, to má být 
kombinace příjmů z reklamy a příjmů z předplatného. U příjmů z reklamy je složitější 
čtenáře přinutit, aby si za obsah zaplatil, na druhé straně vydavatelství tolik není 
v područí (inzertních) firem a plánů jejich kampaní.  
 
Cílem pro deník je udržet co nejdéle tištěný náklad. Ač se názory liší, já si myslím, že 
tisk není mrtvý. Například včera jsem byl v knihkupectví, které bylo plné lidí a knížek. 
Možná noviny obecně trochu zarogantněly a začaly řešit to, co chtějí řešit ony a ne to, 
co zajímá čtenáře, tedy klíčového zákazníka. Teď musíme jít zpátky na palubu a snažit 
se ten tisk udržet, protože stále to je pro nás velice výnosná záležitost. Velká část 
reklamy jde do tisku, protože jsou věci, které na banneru nebo billboardu zkrátka 
nesdělíte. Těžko vysvětlíte, jak funguje investiční pojištění, takže z pohledu inzerenta je 
to důležité. Cíle pro Hospodářské noviny je, aby byly přítomné digitálně a to bylo 
možné jedině tak, že z IHNEDu se staly Hospodářské noviny a že se zpoplatnil. Nemám 
rád floskule typu digital-first, které je jednoduché dát do prezentace, ale těžší je 
zrealizovat.  
 
Cílem pro masové onlinové produkty jako je Aktuálně, ale také třeba Žena.cz, web Žena 
je, co se týče návštěvnosti, už větší než Blesk. Cílem je vysoká návštěvnost, ale vždycky 
tam musí být lomítko kvalita. Samozřejmě největší návštěvnosti dosáhnete bulvárním 
obsahem. Některá vydavatelství to mají jako svůj hlavní byznys, ale tohle vydavatelství 
ne. Takže chceme udržet balanc mezi návštěvností a kvalitou.  
 
Co se týče týdeníků, tam je to odlišné, protože Respekt je specifický titul, jehož cílem 
není návštěvnost a kvalita, ale čtenost neboli prodejnost a kvalita. Ekonom taky má 
prodávat co nejvíc, ale má být nositelem složitějších ekonomičtějších témat než třeba 
Respekt.  
 
Obecné cíle jsou, kdybych citoval Pulitzera: Mají-li být noviny skutečnou službou 
veřejnosti, musí mít vysoký náklad, protože vysoký náklad znamená inzerci, inzerce 
znamená peníze a peníze znamenají nezávislost. Tedy propojení byznysu se službou 
veřejnosti, i když Pulitzer je ten poslední, kdo by chtěl sloužit veřejnosti. Obecným 
cílem je mít co nejvíce čtenářů, ale když se jde konkrétněji, tak tam se musí brát 
v úvahu to, co je pro čtenářskou obec atraktivní.  
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Jaká je strategie B2B titulů, jejichž nabídku Economia výrazně zúžila? 
Z původních asi 20 zůstaly jen čtyři oborné tituly. V oblasti B2B můžete mít různé 
přístupy. Můžete dělat týdeníky, měsíčníky tak, jak to děláme. Můžete dělat přílohy ke 
stávajícím titulům, což se nám také čím dál více daří. Zjistíte, že jich nevydáte dvanáct 
za rok, ale třeba osm, z ekonomického hlediska je to lepší. 
 
Znamená to, že v budoucnu by mohly být současné B2B redakce integrovány do 
Hospodářských novin a vycházet jako přílohy? 
V Hospodářských novinách už spousta B2B obsahu je, stejně jako v Ekonomu. Jsou 
vydavatelství, byznys média, která se zaměřují na vydávání B2B a malých titulů, a 
určitě to mohou dělat ziskově. My jsme prostě moc velcí. Buď bychom jich museli mít 
hodně, mít celou divizi, jak to kdysi bylo, řídit ji tak, aby byla výdělečná, nebo to 
musíme zkusit dělat podle mého názoru jiným způsobem a využívat B2B nosičů, které 
už tady jsou. Například můžete mít časopis o HR nebo můžete mít velkou 
několikastránkovou přílohu o HR jednou týdně v Hospodářských novinách. 
Z ekonomického hlediska to může být výnosnější a čtenáře neochudíte, protože jim dáte 
alternativu místo toho, abyste jim doručili malý časopis o HR, na což musíte vynaložit 
spoustu energie a stejně o něm neví, že existuje, kdežto o Hospodářkách ví. To jsou dvě 
možné cesty. 
 
Integrace se týkala nejen redakcí jednotlivých titulů, ale také propojení redakční a 
obchodní části firmy. Nakolik se podařilo toto?  
Mezi redakcí a obchodem musíte mít stále nějakou formu zdi, protože když ji nemáte, 
tak neděláte respektované médium. Existuje oddělení speciálních projektů, které vede 
Petr Orálek, který se stará o speciální projekty, jež chtějí klienti. Ale zároveň, protože 
tam je část redakčních lidí, vědí, co si mohou a nemohou dovolit, protože my tady PR 
články psát nebudeme. Dělají jak komerční přílohy, tak námi dělané přílohy 
s partnerem. Teď chystáme ročenku Energy Outlook 2050, kde jsou nějací inzerenti, 
hlavním je ČEZ, ale děláme to tady my redakčně. Dělají i edici ProByznys, která na 
bázi edičního plánu supluje ekonomické, finanční B2B tituly, které tady nejsou. To jsou 
formy, jakými se to dá dělat. Poptávka inzerentů i čtenářů se nějak vyvíjí, dříve byla gró 
celostránková inzerce, teď firmy i čtenáři hledají i jiný typ komunikace ke čtenářům, 
čtenářům to nevadí, dokonce to i vítají. Ale nesmí to být tak, že novináři suplují činnost 
PR agentury. Pokud vidí, že je poptávka po Energy Outlooku, že se řeší, jak to bude 
s elektřinou, tak když je poptávka na straně inzerce, tak je asi i na straně čtenáře. Ale 
musí být jasně rozdělené, co je redakční přístup a co není, to je základ.  
 
V jaké je fázi integrace titulů? 
Model je vyvinut, nebyl zcela implementován, protože na to nemáme připravené 
produkty. Novinkou je teď přeměna IHNEDu na Hospodářské noviny, dřív to bylo tak, 
že i IHNED měl svoji redakci, což nedávalo smysl. Ale tím, že vyráběl něco trochu 
jiného než tištěný deník, asi nebylo možné, aby jedna redakce dodávala obsah do 
tištěného deníku i na web. Velká síla newsroomu je v tom, že spolu lidé mohou 
jednoduše komunikovat, protože sedí vedle sebe. A zároveň může naplňovat globální 
strategii vydavatelství a to je vyrábět prémiový obsah. Dělat něco třeba užšího, ale pro 
tyto lidi. To znamená, nedává úplně smysl, aby si tituly konkurovaly, spíš by se měly 
doplňovat. 
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Redakce IHNED.cz a Hospodářských novin se tedy sloučily a vytvářejí jeden 
obsah, který nabízejí jak na webu, tak v tištěné verzi? 
Ideálně by měly pokrývat na základě nějakého plánování jednu událost jedním 
člověkem nebo jednou skupinou lidí. A protože digital-first už se tu snažíme aplikovat, 
tak když tu zpravodajsky napsaný článek je, tak se publikuje na webu, a poté si z něj 
editor připraví nějaký tvar, případně ho doplní, a dá ho do novin. Vycházíme z teorie, 
která se ve světě ukázala jako pravdivá, tedy že nedochází k úbytku tištěných čtenářů 
kvůli tomu, že byste ho dávali na web dřív, funkce novin je jiná než funkce webu. 
Noviny informace třídí, řadí a přináší je v jednou balíčku, kdežto web je průtokový. 
Pokud si chci být jistý nebo jsem zvyklý na ten typ obsahu, tak si beru tištěné noviny, 
pokud chci informaci hned, tak si vezmu online. Proč to mají dělat dva lidi? To je ten 
princip.  
 
Platí už tedy, že text se nejprve vydá na webu a poté v pozměněné podobě 
v novinách?  
Už to tak je, ale nejvíce lidí je tu stále odpoledne, protože žijí v tom nastavení, že ráno 
plánují a odpoledne odevzdávají, což je vlastně u původních věcí trochu zbytečné a 
cílový stav takový není. V ideálním případě ano, ten člověk se chová takto. Zatím to 
neděláme u publicistiky, protože pro nás stále znamená nějakou přidanou hodnotu, která 
bude zatím jen v tištěných novinách. vycházíme z teze, že se zpravodajstvím nemá 
smysl čekat na papír, když máme technologii, která to umožňuje.  
 
Model vychází z toho, že editoři jsou nadále dedikovaní svému titulu - IHNEDu, 
Aktuálně, Hospodářkám - protože to jinak nejde. Ale všichni ostatní lidé jsou rozdělení 
do šesti týmů – zpravodajský, feature, lifestyle a tak dále – a ti lidé produkují napříč 
tituly podle jejich specializace. Samozřejmě v 80 procentech případů člověk z byznys 
news týmu bude psát do Hospodářských novin, ale může se stát, že píše i jinam. Toto 
vzniká na bázi plánování, právě proto tu máme Planner, který je zárodkem tohoto 
modelu. Až se upraví Aktuálně, aby se s webem Hospodářských novin doplnilo, ne aby 
mu konkurovalo, tak budeme moct toto dělat, už nebude nutné, aby redakce seděly 
separé, člověk může dělat rychlou věc pro Aktuálně, a pak ji rozpracovat na web i do 
tištěné verze Hospodářských novin. Jindřich Šídlo jako šéf politického týmu bude říkat, 
kam co kdy jde.  
 
Odkdy bude takový systém práce platit? 
Zatím to platí napůl. Už to mělo dávno fungovat, ale byly jiné priority. Například 
lifestyle už takhle vzniká, redaktoři nejsou pevně spjati s titulem. Například Petr 
Matějček píše do Víkendu, Proč ne?!, Hospodářských novin, to je příklad, že to funguje. 
Redakce budou existovat dál minimálně proto, že budou mít svoje editory. Navíc 
redaktoři jsou historicky s tituly spjatí. Cílem je s implementací upraveného Aktuálně.cz 
to na začátku příštího roku spustit naplno. Hlavním cílem Aktuálně.cz bude maximální 
návštěvnost, samozřejmě při zachování určitého stupně kvality. IHNED.cz se bude 
profilovat jako prémiovější produkt.  
 
Jedním z typů integrovaného newsroomu je i postava univerzálního novináře, 
který je schopný vytvářet obsah pro všechny platformy, tedy napsat článek, pořídit 
fotografii a natočit video. Uvažovala Economi i o tomto konceptu? 
Nedokážu si to v našem vydavatelství představit. Maximálně to, že když někdo jede na 
reportáž a umí trochu fotit a nemá s sebou fotografa, tak se jeho fotka použije. V této 
souvislosti mě v Economii napadá to, že kvůli současnému trendu videoobsahu 
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například naši fotografové začnou točit. Ale neplatí, že všichni redaktoři dostanou 
fotoaparáty a kamery a začnou točit. Koncept univerzálního novináře není v této chvíli 
naším cílem.  
 
Zmínil jste trend videoobsahu. Bude Economia toto směřování podporovat? 
Existují statistiky, kolik je zkonzumovaného videoobsahu na světě, to je strašlivé číslo. 
Asi 70 procent informací se konzumuje pomocí videa. Nemůžete dělat to, na co je 
vydavatelství nastavené. Pokud neoslovíte čtenáře nebo diváka, tak je zbytečné to dělat. 
Jestliže si lidi pouští video víc a víc a přecházejí třeba z televize na internet, tak to je pro 
nás výzva. Není to tak, že by lidé najednou objevili na webu video, ale už jim třeba 
nevyhovuje televize nebo je ani nemají. Člověk je na webu mnohem svobodnější, 
vybere si co chce, kdy chce, pustí si to třeba i na tom velkém televizním přijímači 
připojeném k internetu.  
 
Jednou z priorit Economie je výroba digitálních produktů. Jaké v současné době 
nabízí? 
V dohledné době budeme mít pro všechny tituly aplikace na iOS i Android. Ukazuje se, 
že skupina lidí, která to čte na těchto zařízeních, ale není tak velká, jak jsme si mysleli 
před třemi, čtyřmi lety. Může to mít více důvodů. Když přišly iPady, já osobně jsem si 
myslel, že to je úplně jasná nová forma distribuce, ale ukazuje se, že to sice lidé čtou, 
ale asi je pro ně komplikovanější to vyhledávat.   
 
Jaký je poměr příjmů z tištěných a digitálních produktů? 
Rozdělení příjmů vám řekne Pavel Vopařil, myslím, že to je půl na půl, ale není to 
z prodeje obsahu, ale z prodeje reklamy. Přeci jen Centrum je druhá nebo třetí doména 
v Česku, tam jsou vysoké příjmy v onlinu. To byl důvod, proč se to kupovalo. Nevím, 
jestli se to vyplatilo, s tržbami jsou spojené i náklady. 
 
Nakolik se přijala opatření Innovation media? 
Na vizích je krásné to, že vizionáři nenesou žádnou odpovědnost. Vize jsou krásná věc, 
ale musí je někdo zaplatit. Pokud fungujete jako nadace nebo se majitel rozhodne, že ho 
něco baví a má na to, aby to dotoval, tak to je jiná věc. Pokud máte fungovat jako firma 
v kapitalismu, v běžné tržním prostředí, můžete dělat jenom to, co si můžete dovolit. Co 
se týče Innovation, já jsem pročetl jejich knihy, ale těžko se mi implementuje něco, u 
čeho jsem nebyl. Z části s tím ani nesouhlasím. Jejich ideje byly krásné, ale když 
nemáte zodpovědnost za jejich provedení a fungování, tak to je pak těžké. To je role 
poradců, kteří přinesou nějakou vizi. Co bylo ale úžasné, že vykopli tu diskusi, která se 
tady vedla, jiná vydavatelství tak daleko nejsou. Naše týmy nejsou úplně kopií těch 
jejich desků, do jisté míry jdou tím směrem. Ano, myšlenka dobrá, implementovaná, 
způsob jiný. 
 
Když to máte o té transformaci, tak podle mě nejméně viditelnou, ale největší změnou je 
přenastavení myšlení, že to bude pořád někdo platit, budeme dělat velké projekty, které 
jsou skvělé PR, ale nikoho nezajímají. Žijeme v době, kdy vydělat si na sebe není vůbec 
jednoduché, protože trh jde dolů, a to je podle mě jeden z klíčových prvků 
transformace. 
 
Klíčem je zbořit v lidech ten mind set. Tradičně bylo nastavené patřit k nějakému titulu, 
já jsem redaktor něčeho a budu dělat jenom pro něj. Důležité je lidem sdělit, že toho 
v novém uspořádání nebudou dělat víc, akorát to budou dělat jinak a pro různé tituly. 
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V lidech to je, v některých napořád, není to nic špatného, jsou tak vychovávaní. Na 
druhou stranu to bylo v době, kdy byly jiné příjmy vydavatelství, je to samozřejmě 
reakce na snižování nákladů. Ani tehdy nedávaly některé postupy smysl, i když příjmy 
byly dost velké.  
 
Pamatuji si, jak mi volal jeden nepříčetný ministr, který trval na tom, že všechny dotazy 
novinářů bude zodpovídat sám. Otázky k jednomu tématu mu přišly z Aktuálně.cz, 
Ekonomu, Hospodářských novin a IHNEDu. Měl před sebou čtyři sady otázek a 
v podpisovém řádku bylo u všech logo Economia. Celkem rozhořčeně říkal: Já vám na 
to odpovím, ale dává to smysl? No nedává. Docházet k tomu bude, nejsme roboti, ale 
jde o to eliminovat to co nejvíc 
 
Jak se dá předejít vícečetnému zpracování stejného tématu napříč newsroomem? 
V první řadě je důležité mít strategii jednotlivých titulů, profil, a tu strategii naplňovat 
obsahem. Strategie by se neměly prát, když už jsme jedno vydavatelství, řekli jsme, že 
chceme tituly profilovat a doplňovat. Nevyprofilovanější je Ekonom, který má nejvíce 
B2B čtenářů, když neberu B2B časopisy, naopak nejširší je Aktuálně, a v této škále je 
třeba mít ty tituly posazené. Musíme využít maximální možnou měrou synergické 
efekty v newsroomu a plánování. Základem je Planner, plánování, strategie, maximální 
využití synergií. V realitě to nikdy tak nebude, vždy bude preference člověka příslušet 
k titulu, on bude vždycky se bránit jakékoli změně, protože lidé takoví jsou přirozeně. 
Podle mě, když uvidí, že to funguje, tak se to začne překlápět.  
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Příloha č. 2: Rozhovor s Gabrielou Tamchynovou (text) 

Rozhovor s Gabrielou Tamchynovou, ředitelkou lidských zdrojů (HR) společnosti 
Economia, byl veden formou osobního setkání v sídle firmy dne 10. prosince 2014.  
 
Můžete popsat, jak byl celý projekt transformace řízen? Jak z pohledu top 
managementu vypadal v praxi? 
Pro integrační činnost používáme pojmy integrace, transformace nebo fúze. To, co jsme 
formálně dělali, byla fúze společností Centrum Holdings, Respekt Publishing a 
nástupnickou společností se stala Economia, my tomu někdy říkáme „nová Economia“. 
Celé to bylo řízené projektem integrace, což byl projekt, který řídila projektová kancelář 
přímo řízená generálním ředitelem. Součástí byl projektový tým, ve kterém byli všichni 
členové top management a jednotlivé streamy za obsahové věci, za finanční linii, za 
procesy obecně, za lidi, komunikaci. Top management se na denní bázi scházel, na 
mítincích se dávaly dohromady informace a zjišťovala se hlavní rizika. 
 
Teď se bavíme o jakém období? 
Ten projekt končil v létě 2014, když byla integrace hotová, takže od podzimu 2013.  
 
Součástí transformace bylo mohutné propouštění na podzim roku 2013, což je 
z pohledu lidských zdrojů velké téma. Jak byste ho okomentovala? 
Transformace primárně nebyla postavena na snížení počtu lidí. To, co se stalo 
v newsroomu na podzim 2013, byla věc, která se týkala Economie jako takové. Cílem 
bylo integrovat redakce v myšlence sdílení. Pokud mluvíme o sdílené redakci, sdíleném 
obsahu, sdílených projektech, tak ta myšlenka byla opravdu rozbít členění Ekonom, 
Hospodářské noviny, B2B tituly a sdílet ty věci. To znamená, že dnes jsme schopni 
informaci, kterou trhu dáváme, jednak vydat na různých platformách, jak v papíru, 
printu, tak i v digitálu, ale zároveň ji umíme nasdílet do Ekonomu, na IHNED.cz a tak 
dále. To byla logika toho velkého propouštění, která tolik nesouvisela s fúzí společností, 
spíš měla filozofický princip v tom, že redakce bude řízena jinak. A vlastně takhle nám 
to zůstalo do dneška.  
 
Vrátíme-li se zpět k velkému propouštění, kolika lidí a na jakých pozicích se 
dotklo? 
První velká věc byl newsroom, který má zhruba nějakých 180 lidí s tím, že před rokem 
odcházelo nějakých 25 % lidí z editoriální části. To byl nejmasivnější odchod, který 
jsme zaznamenali, a potom už se integrace fokusovala na integraci týmů jako takových 
a nebyla doprovázená masivním propouštěním. Obecně se snažíme jít cestou efektivity, 
ale řekla bych, že to nebylo hlavní zadání „uspořte lidi“, když to řeknu takhle natvrdo.  
 
V souvislosti s velkým propouštěním jste hovořila o výpovědích v redakční části 
vydavatelství. Jak se dotklo managementu? 
Managementu se logicky propouštění dotklo také. Odešel šéf Centrum Holdings 
Andreas Demuth, protože logicky se musel vybrat jen jeden generální ředitel. Další 
klíčové lidi jsme si pohlídali. Například bývalý šéf IT Centrum Holdings Štěpán Burda 
dnes vede IT Economie, stejně tak Pavel Vopařil, který řídil sales na straně Centra, tak 
vlastně přešel jako obchodní ředitel do Economie. Nakonec jsme tu pozici odštěpili, 
takže jsme si na prodej stáhli nového člověka zvenku a Pavel se začal starat o ty 
produkty. To si myslím, že z top managementu Centra je všechno.  
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V redakci se vytvořila nová pozice ředitele redakcí, což je Vladimír Piskáček. Odešel 
šéf Hospodářských novin, odešla Lucie Tvarůžková z IHNEDu, ale to si myslím, že 
nebylo tolik způsobené koupí Centra, spíš to bylo o filozofii toho, jak se obsah bude do 
budoucna tvořit.  
 
Jak integrace pokračovala na jaře roku 2014? 
Důležitý milník byl v březnu, kdy jsme museli lidem komunikovat, co pro ně fúze 
znamená. Protože my jsme ještě teď v módu, že nám tu lidé fungují na svých ex-
podmínkách. To znamená, my jsme deklarovali transparentně, že ty podmínky zůstanou 
lidem stejné, tím nemám na mysli nic jiného než benefity, systém hodnocení, nesahali 
jsme do pracovních smluv, ani to dělat nebudeme. Ale teď nám tady v redakci sedí lidé 
z ex-Aktuálně, které mají nějaké portfolio benefitů, vedle toho lidé z původní 
Economie, kteří mají také něco. Takže my jsme řekli, že nechceme fúzí nikoho 
poškodit. Ono ani nemůžete, protože do toho vstupovali právníci. My jsme museli 
dodržet celé léto, dva měsíce, takové chráněné období. Nedělali jsme žádné organizační 
změny, žádné převody, samozřejmě kromě nějakých fluktuačních odchodů v adaptaci a 
tak dále. To ano, ale nic, s čím by zaměstnanci museli souhlasit.  
 
Kdy integrace oficiálně skončila? 
Formálně jsme se k 1. 7. stali jednou velkou Economií. Projekt ale nikdy nekončí tím 
dnem D, takže zhruba to léto bylo na usazení procesů. Ale 1. 7. vznikla ta finální 
organizační struktura, která v sobě integruje všechny ty tři společnosti, to znamená 
Centrum Holdings, Respekt a původní Economia.  
 
Jaké další změny transformace přinesla? 
Vy jste zmínila ty produkty, to byl velký výsledek integrace. Ukázalo se, že výroba 
obsahu je jedna věc, my jsme si s Centrem koupili spoustu digitálních námětů, spoustu 
inspirace pro digitální věci, a to jsou věci, které třeba ani teď nejsou vymyšlené, takže 
jsme potřebovali místo, kde se budou zachytávat nápady na budoucí byznys a budoucí 
produkty. Takže vznikla divize Product and business development Pavla Vopařila, kde 
je Petr Orálek, Štěpán Svoboda, Míra Rojek, tak to je vlastně i potvrzení toho, proč k té 
integraci došlo. Tam je logika toho spojení – umíme print, digitál a k tomu speciální 
projekty.  
 
Speciálními projekty máte na mysli spolupráci mezi redakčním a obchodním 
oddělením? 
Ano, to je pro nás hodně důležité. To je pro nás zase myšlenka toho sdílení. My jsme 
dřív dělali hodně odděleně printové věci, něco v digitálu a tu nějaká konference. Dneska 
když si vezmu úspěšnou akci, kterou jsme dělali, 25 žen českého byznysu, uměli jsme 
k tomu udělat event, to znamená dopoledne byla konference k tématu, večer bylo 
slavnostní vyhlášení vítězky, ráno o tom vyšly noviny a ještě jsme kolem toho uměli 
udělat na IHNEDu nějakou rošádu. To je ta cesta, kterou chceme jít. Petr Orálek má 
ediční plán pro celý příští rok, na kterém on má posazené eventy versus témata do 
redakce, zároveň informace pro inzerci, aby to mohla nabízet a prodávat.  
 
My se opravdu snažíme, a ta integrace k tomu měla přispět, být skutečně mediální dům, 
nebýt to staré papírové vydavatelství, ale mít nakročeno k té multimedialitě. Hodně si 
věříme v tom, že jsme do toho šli, protože to nebylo lehké. Myslím, že naší konkurenční 
výhodou je, že jsme ty změny začali dělat. Ať už je to ten sdílený newsroom nebo to 
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byla koupě Centra. Ono to strašně bolelo, myslím, že byste tam měla zmínit rozdíly 
firemních kultur. 
 
Jaké byly hlavní rozdíly ve firemních kulturách původní Economie a Centrum 
Holdings? 
Kultura starého konzervativního vydavatelství versus easy-going firma s digitálními 
produkty je opravdu jiná káva. Rozdíly byly v manažerské kultuře, práci s lidmi, věku 
lidí, v Economii byli spíš starší lidé, dnes máme věkový průměr 35 let. Odlišné byly 
takové banální věci jako tykání vykání, to tu firmu hodně bolelo. My jsme to museli 
podpořit spoustou workshopů, třeba jsme celé léto dělali tzv. orientační workshopy 
„Vítejte v nové Economii“, co vlastně ta Economia je zač uvnitř, co umí, pojďme si říct, 
jak fungujeme a nefungujeme. Já vždycky říkám, nejsou úspěšné projekty, jsou jenom 
úspěšné implementace. A teprve teď mám pocit, že ten barák vlastně začíná fungovat 
v tom módu, jak jsme chtěli. To se prostě nestalo 1. 7., nějaké věci musely doběhnout, 
nějaké věci se musely usadit.  
 
Jaké budou z vašeho pohledu další kroky po transformaci Economie? 
Teď je nutné provázat to, za co jsou lidé odměňovaní s výkonem firmy a s nějakou 
kultivovanou manažerskou zpětnou vazbou. Chci, aby všichni lidé ve firmě měli 
možnost mluvit se svým manažerem, bavit se o budoucnosti. Upřímně je nutné 
soustředit se na to, abychom neohrozili jedinečnost byznysu jako takového. Já myslím, 
že pokud se o každém byznysu říká, že je specifický, tak ta média jsou opravdu 
specifická. Tady moc nejde přijít s korporátními plány, jak to budu dělat a bude to 
nalinkované. Tady musíte dát tomu baráku trochu přirozenost v tom vývoji, ale zároveň 
to byznysově řídit.  
 
Pro mě je to o tom, podporovat ty normální byznysové procesy, ale za obrovského 
respektu k tomu byznysu. Nezválcovat firmu nějakým korporátním pravidlem, ale 
zároveň říct vedoucím, že je potřeba se scházet s těmi lidmi. Není to o tom, že se tvoří 
ten obsah, tady je i ta práce s lidmi, kterou paradoxně třeba Centrum mělo dobře 
vyvinutou. V tomto byli docela daleko, kdežto my si tu hrajeme s tím obsahem a s tím 
výstupem, kdežto ta práce s lidmi je asi to, co bude velké téma. S top managementem o 
tom budeme hodně mluvit. Co si myslím, že by tomu hodně pomohlo, kdyby viděla 
většina zaměstnanců, kde jsou výhody toho spojení. Chci, aby bylo víc takových 
projektů jako je video, aby se ukázalo, že třeba agentura Najisto umí prodávat 
Hospodářky, že přes ní můžeme valit i jiné věci. Aby byly vidět výsledky integrace, 
hlavně vůči trhu, ale samozřejmě aby tomu lidi rozuměli, proto jsme to dělali. To mi 
připadá důležité. Budeme pracovat s managementem, bavit se s nimi o lidech, školit je. 
Letos to bylo skutečně o holém přežití, nastavování procesů, teď už máme šanci jít 
cestou slaďování a sjednocování.   
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Příloha č. 3: Rozhovor s Věrou Lhotskou (text) 

Rozhovor s Věrou Lhotskou, ředitelkou komunikace a výzkumu společnosti Economia, 
byl veden formou osobního setkání v sídle firmy dne 20. října 2014.  
 
Celosvětovým trendem je pokles prodaného tištěného nákladu, výjimkou není ani 
Economia. Existuje v jejím případě nějaký specifický důvod poklesu? 
Když se podíváte historicky zpátky, každý rok klesá počet předplatitelů. Nesouvisí to 
s procesem transformace, souvisí to s tím, jestli jsme udělali nějaký totální strategický 
přehmat typu, myslím, v roce 2010 nebo 2011 jsme byli jediní asi ve střední Evropě, 
kdo provedl zdražení předplatného. V tom roce jsme měli úplně největší meziroční 
poklesy předplatného, to nebylo tím, že jsme měli špatné obsahy nebo špatnou 
distribuci, bylo to dané tím, že jsme zdražili předplatné v době, kdy celý trh zasáhla 
finanční krize a všichni se snažili šetřit. Kolikrát negativní tendence nemůžete dávat do 
souvislosti s něčím, co vám zrovna v tom čase přijde logické, může za tím být x dalších 
věcí, které to ovlivnilo. 
 
Jak se v případě Economie vyvíjí zájem o digitální předplatné?  
Digitální předplatné je absolutně specifická kategorie v prodaném nákladu, která ale 
neodráží skutečný reálný vývoj zájmu o četbu digitálních vydání. První s tím přišla 
Economie, která ho zavedla na trh na konci roku 2012, tuším, kdy uspořádala akci 
Hospodářské noviny s iPadem. My jsme lidem nabízeli iPad a v té ceně, která byla 
možná o trochu nižší než v obchodě, měli i dvouleté předplatné Hospodářských novin. 
My jsme tím získali asi 2000 předplatitelů, a protože jsme to potřebovali auditovat a 
byli jsme první na trhu, zavedla se tato položka „digitální vydání“ do auditovaného 
nákladu. A najednou jsme byli dominantní na trhu digitálních verzí, protože jsme byli 
jediní. 
 
Když se podíváte na vývoj v roce 2013, najednou vidíte obrovský nástup Mafry, jak 
s MF Dnes, tak s Lidovými novinami, ale není to tím, že by si čtenáři těchto titulů řekli, 
že je dobré číst digitální vydání, ale Mafra udělala identickou akci s Lenovem. Dneska 
deník, který má nejvyšší počet digitálních čtenářů, se jmenuje Blesk, v případě Blesku a 
Reflexu je to akce se Samsungem. Je to paradoxní vývoj, který je dvousečný. 
Vydavatelé si skokově navýší prodaný náklad, protože jim naroste předplatné v digitální 
oblasti, a tím tlumí poklesy printového předplatného a stánkového prodeje. Ale je to 
dočasný stav, protože předplatné je na rok nebo dva, a pak firmy zjistí, že si ho čtenáři 
neobnoví, protože si to kupovali nikoliv kvůli obsahu, ale kvůli zařízení, které bylo jako 
dárek.  
 
Je to o tom, jak je dobře dělaná ta marketingová práce. Myslím, že se Economii vůbec 
nepovedlo, že ty lidi neoslovovali. Zákaznický marketing musí neustále lidi 
upozorňovat na zajímavé články, musí vám chodit teasery do mailu, lákat na ten obsah. 
Lidi, kteří si to kupovali kvůli tabletu, musíte učit, že tam k tomu měli i nějaký bonus a 
musíte je učit číst obsah, to se téměř nikomu nedaří, takže všichni mají skokové nárůsty, 
ale zase to půjde skokově dolů. 
 
Řešit poměr tištěného a digitálního předplatného není o tom, že se na českém trhu 
začínají objevovat tendence ze světa, že lidé mají menší zájem o tištěné předplatné a 
vyšší zájem o digitální předplatné. Je to o tom, jakou které vydavatelství udělalo 
skvělou marketingovou akci. Není to o reálné změně chování české populace, ale je to o 
tom, že se nalákali na nějaký gadget, tohle je takové velmi ošemetné.  



   107 

 
Z výzkumů vychází, že když lidé opustí tištěné předplatné, třeba Hospodářské noviny, 
tak to není o tom, že zruší předplatné Hospodářských a obnoví si předplatné 
konkurenčního deníku, nebo jdou do digitálního předplatného. Je to tím, že lidé 
přecházejí na web, z větší části na bezplatný web. Vysychá bazén prodaného tištěného 
nákladu, ale nemá adekvátní přelévání do bazénu digitálního placeného obsahu, utíkají 
kvůli tomu, že to je  zadarmo. 
 
U tradičních vydavatelství obvykle převládají příjmy z tištěných titulů nad 
digitálními, ale většina firem se snaží přenést těžiště příjmů do digitálního světa. 
Jaký je poměr mezi příjmy z tištěných a digitálních produktů v Economii?  
Z dat Atmosphere neplatí, že onlinový roste. V rámci něj displejová reklama, která dělá 
většinu příjmů do této společnosti, spíš stagnuje. Roste videoreklama, ale neplatí, že 
peníze, které mizí z tištěného reklamního trhu mizí do online trhu, ony prostě mizí. 
Přechod na digitální portfolio neznamená záchranu vydavatelství. V této společnosti 
jsou dnes příjmy z  tištěného a digitálního světa 50 na 50. Když si vezmete, kolik mají 
HN čtenářů, kolik mají prodaného nákladu a kolik vygenerují příjmů, a proti tomu 
postavíte 800 tisíc reálných uživatelů na IHNEDU a kolik vygenerují příjmů, pořád to, 
co přináší printová média, je efektivnější. Všichni hledají zlatý grál, jak se z toho 
průšvihu dostat. Český trh má navíc jazykový hendikep, takže praktiky, které se 
osvědčily Financial Times nemusí platit. Jsme velmi omezení češtinou.  
 
V zahraničí toto neplatí, je to české specifikum. Vydavatelé hledali cestu, jak pokles 
prodaného nákladu stabilizovat v nějaké jiné položce, přišlo se s položkou digitální 
vydání. Jsem přesvědčená, že trh je tam vepředu, u nás je hendikep, bude se to měnit. 
Rozhodně neplatí to co platí v ČR, že digitální vydání musíte mít minimálně za 51 % 
ceny konečné spotřeby, což platí pro tištěná vydání, aby se to počítalo do prodaného 
nákladu. Digitální verze mají trochu nižší podmínky v cenových relacích, je to bariéra i 
na českém trhu. Je tam EV1 , což je za 51 % ceny konečné spotřeby, pak je EV2, což je 
za nižší cenu, ale to nikdo v tom neuvádí, my jsme byli v Economii jediní, kdo tam něco 
měli.  
 
Audit prodaného digitálního předplatného je nutný, aby se obsah dal monetizovat, to 
znamená určit cena reklamy na základě prodaného nebo shlédnutého obsahu určená 
návštěvností nebo čteností. 
 
Economia se rozhodla získat další příjmy zpoplatněním obsahu. Jak se paywall 
osvědčil? 
Od Miloše Čermáka jsem pochopila, že cílem bylo stabilizovat předplatitelský kmen. 
My jsme předplatitelům HN nabídli: připlať si 200 korun a můžeš  si HN číst kdykoliv 
na jakémkoliv zařízení a jestli se tohle povede, tak to bylo úspěšné. Nebylo cílem honit 
nové předplatitele, spíš dát benefit stávajícím, aby si mohli číst, kdy jim to vyhovuje a 
na čem. 
 
Základním problémem je čas. Po nějaké době zjistíte, že si něco předplácíte za 6000 
korun za rok v případě Hospodářských novin a že máte strašně málo času to číst. Pak 
zjistíte, že v té rychlosti, ve které žijete, naše cílová skupina obzvlášť, vám stačí sem 
tam se podívat na web. Nemusíte mít článek v plné parádě, stačí vám první odstavec, 
který vám řekne základní informaci, kterou potřebujete. Pak jsou samozřejmě témata, 
kdy potřebujete jít do hloubky, pak jsou lidi ochotní zaplatit si buď za článek, což my 
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nenabízíme, nebo za krátkodobé předplatné. Nikoliv za nějaké půlroky, roky, to jsou 
závazky, které  čtenáři moc neberou.  
 
Když jsem dělala marketing, největší peklo bylo, že jsme komunikovali ráno: Kupte si 
HN, a v 6 večer byly Hospodářské noviny na IHNEDu, i když jen část, ale to čtenářům 
stačí. S příchodem Vladimíra Piskáčka se to eliminovalo. Lidi, kteří mají zájem o 
digitální nosiče by za to měli také zaplatit. Oficiální čísla k tomu zatím neexistují. 
 
Jak hodnotíte integraci redakcí spojenou se stěhováním do Karlína? 
Stěhování Economii hrozně pomohlo, i když já osobně jsem milovala genius loci Letné. 
Lidé se začali osobně znát, odpadly maily ode zdi ke zdi, když někoho vidíte, zvednete 
se a jdete to řešit, zlepšily se interpersonální vztahy. Odpadlo členění na redakci a 
zbytek, Economia začala víc vnímat, že jsme jedna firma a musíme společně pracovat. 
Pak to pozitivní vnímání narušilo obrovské propouštění, poměřování, kdo koho koupil, 
jestli my Centrum nebo Centrum nás, odešli lidi, kteří byli klíčoví tahouni společnosti, 
stmelovali ji a uměli komunikovat. Tato doba vyžaduje strašně moc komunikace, ale 
něco jako liniová komunikace je tady problém, lidi získávají informace různým 
způsobem, pak se hromadí fámy.  
 
Věřím, že se společnost nadechne a bude jí dobře. Událo se hodně změn, chvíli by se 
měl dát se změnami pokoj a měly by se řešit zásadní věci. Je potřeba lidi zklidnit, pořád 
slyší, že jsme na tom špatně, lidi neví dne ani hodiny, atmosféra není dobrá, ale ani 
v ostatních mediálních domech není dobrá, trvá to moc dlouho. 
 
V tom, že obsluhujeme všichni stejnou cílovou skupinu, začala být synergie vidět, firmě 
to pomohlo. I když open space je problém, projasnily se vztahy. Lidé vidí, že má 
redakce problém, vidí, co řeší byznysové oddělení. V depresivním období, kdy každý 
přišel o kolegu vedle, lidé chápali, že žijeme ve špatné době, firmě se nedaří.  
 
Co se podle mě povedlo byla intergrace redakce a obchodu. Funguje komunikace, 
hlavně spolupráce týmu Speciální projekty kolem Petra Orálka, vznikají věci, které jsou 
dané tím, že lidé začali nacházet společnou řeč. Nad stávajícími obsahy nacházíme další 
projekty, umíme obsahy lépe monetizovat a nabídnout klientům, umíme jim nabídnout 
tisk, online, event., to jsou lidí, kteří jsou ochotní si za to zaplatit.  
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Příloha č. 4: Rozhovor s Petrem Orálkem (text) 

Rozhovor s Petrem Orálkem, vedoucím speciálních projektů a komerčních příloh 
společnosti Economia, byl veden formou osobního setkání v sídle firmy dne 16. 
prosince 2014.  
 
Můžete vysvětlit, v čem spočívají speciální projekty? 
V chápání vydavatelství Economia jsou to řešení, která našim partnerům umožní co 
největší efekt. Jsou to věci, které jdou napříč jednotlivými tituly, tedy nejsou spojené 
obyčejně jenom s jedním titulem jako jsou Hospodářské noviny, Ekonom, IHNED nebo 
Aktuálně, ale naopak tyto tituly propojují a využívají různých forem, které v Economii 
jsou, to znamená print, video, web, různé digitální záležitosti.  
 
Kdy speciální projekty odstartovaly a kolik už jich bylo zrealizováno? 
Naplno běží tyto projekty od roku 2014, předtím jsme začínali s podobnými 
záležitostmi, které byly ale spojené jen s Hospodářskými novinami. Obsahově jsou to 
věci, u kterých jsou často nějací partneři, jsou to věci, kde ti partneři se spojují 
s konkrétním tématem, které je ale zpracováno redakčně a podle pravidel, která v 
newsroomu existují.  
 
To znamená, pokud jde například o sérii CSR příloh, jsou to témata, která popisují 
společenskou odpovědnost, to jak se firmy chovají, různé programy a tato sekce je 
vybudovaná na IHNEDu, vychází v printové podobě, zejména jako přílohy 
Hospodářských novin, probíhají různé konference, které pořádá Economia. Vlastně na 
celý tento projekt máme stabilní partnery, pro rok 2014 to byla Škoda Auto, tuším 
Česká spořitelna a ČEZ. 
 
To znamená partner rovná se inzerent? 
Partner vlastně navenek vůči čtenářům nebo cílové skupině Economie své jméno 
spojuje s tím tématem, takže v okamžiku, kdy se potom někdo baví o společenské 
odpovědnosti firem, o jejím významu, tak se našim čtenářům vybaví náš partner, 
protože je s tím spojený. Samozřejmě v rámci různých konferencí nebo různých akcí 
potom tito partneři nominují nějakého speakera, který tam o této problematice mluví. 
My ty partnery vybíráme tak , že sami věříme, že mají k tomu tématu co říct, to 
znamená, že máme právo veta na to si říct, to je pro ně jenom bohapustý marketing nebo 
reklama, v tom případě v této oblasti být partner nemůže, protože by to nesplňovalo to 
zadání. To znamená, že obsahově by s tím měl být spojený přes to, co dělá. 
 
Jaké bude personální obsazení pro speciální projekty? Vím, že od ledna má do 
Economie nastoupit na pozici šéfa sdíleného obsahu Jiří Kubík. 
To bylo trošku organizačně složité, protože když vznikla transformace newsroomu, tak 
jsem šéfredaktorem sdíleného obsahu byl já, byl široce pojmutý, takže kromě sdíleného 
obsahu a nastavení work flow v celém newsroomu a využívání synergií mezi 
jednotlivými tituly, jsem měl na starosti právě rozvíjející se speciální projekty a kromě 
toho celou B2B sekci, takže to bylo trošku tři v jednom. S novým organizačním 
uspořádáním přijde Jirka Kubík, který bude ryze šéfredaktorem sdíleného obsahu, bude 
mít na starosti nastavení newsroomu a fungování multititulové. Zatímco tím, že 
speciální projekty jsou čím dál úspěšnější a daří se nám je rozvíjet, tak moje zaměření je 
mimo jiné na ně. Nicméně moje nová role je, že jsem šéfem obsahových produktů a 
byznys development. Ten byznys development jsou ta klientská nebo partnerská řešení 
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a speciální věci a obsahové produkty znamená jakoby měření nákladů a výnosů 
jednotlivých titulů v rámci Economie, navrhování jejich změn a podobně. Ten samotný 
obsah je samozřejmě v newsroomu a vede ho Vladimír Piskáček. 
 
Takže je ve vaší kompetenci spíše plánování a jednání s partnery?  
I jednání s partnery, ale to samotné obchodování je stále na obchodu. Já jsem spíš 
spojovací článek mezi obchodem a obsahem. Pode mě nově spadají redakce speciálních 
příloh, kterou vede Petra Horáková, ale i třeba konference a eventy, které budeme 
rozvíjet v příštím roce, stejně jak komerční přílohy, které vyrábíme klientům, stejně 
pode mě spadá dceřiná společnost R MEDIA, která vydává neperiodické tiskoviny a 
projekty, to znamená výroční zprávy, CSR reporty, různé propagační materiály, 
hejtmanské noviny, podnikové časopisy a podobné publikace. 
 
A kde bude zařazena B2B sekce, kterou jste měl ve správě? 
B2B zůstává v redakci, protože to je klasický redakční periodický obsah. Šéfem B2B 
sekce je Dalibor Martínek. 
 
Můžete popsat průběh typický speciální projekt v praxi? 
Typickým příkladem je Energy outlook, loni ročenka, letos spíš výhled do roku 2050. 
Partnerem je ČEZ, který nám samozřejmě hradí nějaké náklady a přináší to zisk pro 
vydavatelství, nicméně jsou to věci, pod které se ta redakce může podepsat. Jinými 
slovy probíhají tam velmi ostré diskuse s tím partnerem, protože to není reklamní leták 
ČEZu, ale je to věc, která by měla nějakým způsobem zobecnit danou problematiku. 
Funguje to jako všude ve světě. Tento letošní Energy Outlook je postavený na tom, že 
tam polovinu textů napsali lidé z venku, např. Dana Drábová, Petr Robejšek a podobně, 
polovina je redakčně zpracovaná, jsou tam data, je to, myslím, obsahově docela 
přínosné. Loni ta ročenka měla úspěch, když jsme potom měli Fórum Hospodářských 
novin a byla tam paní Drábová a viděla to, tak tím byla nadšená tolik, že si okamžitě 
vyžádala PDF a učí podle toho svoje studenty. Protože to byl časopis, který na jednom 
místě soustředil všechna dostupná data o vývoji a budoucnosti jednotlivých zdrojů 
spotřeby, výroby elektřiny. Bylo to na jednom místě, předtím to bylo roztříštěné tu na 
Evropské komisi, tu někde na webu, ve výroční zprávě ČEZu. To bylo tímto docela 
přínosné a byl to normální partnerský projekt právě v rámci speciálních projektů.  
 
Modelová situace speciálního projektu může být od těch jednoduchých  jako je odborný 
kulatý stůl, teď jsme tu měli minulý týden zase energetický na téma Jednotný trh 
s elektřinou, kde partnerem byly společnosti, které se spojily s tématem, které se dalo do 
éteru. Vyšel z toho článek v Hospodářských novinách, natočilo se z toho video, které 
bylo připojené k tomu článku na IHNEDu plus samozřejmě bylo multimediálně pojaté 
v digitální edici na iPadu a v ostatních. To je jednoduchá forma.  
 
Velká akce, která proběhla letos v říjnu, byla konference o platebních kartách, kterou 
jsem dával dohromady se svým spolužákem z VŠE. Byla to největší oborová akce za 
dob existence České republiky po roce 1989. Bylo to v historické části ČNB pod 
záštitou guvernéra Singera. A zase: bylo to provázané s webem, online zpravodajstvím, 
v den konání vyšla šestistránková příloha v Hospodářských novinách, následně vyšly 
výstupy z té konference, byly fotogalerie na webu, videosestřihy a jak účastníci, tak 
partneři s tím byli velmi spokojení. 
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Další z pohledu printu, na čem stojí ty speciální projekty, z pohledu Hospodářek nebo 
Ekonomu, to jsou série třeba CSR příloh, kterých je šest do roka tematicky odlišených, 
nebo jsou to věci, které se věnovali zákaznické zkušenosti, tedy práce se zákazníkem a 
co největšímu přilákání potenciálních zákazníků, což je věc, která se ve firmách velmi 
řeší. Přišly na to, že ceny se v konkurenčním prostředí ani tolik neliší, klíčové je 
vybudovat si vztah se zákazníkem, který pak věří té značce a kupuje ty výrobky. My 
jsme to pojímali z různých úhlů pohledu, zase jsme měli nějakou diskusi 
v marketingovém institutu a to téma je tedy provázané ve více platformách. 
 
Ve speciálních projektech tedy může Economia propojit činnosti napříč 
vydavatelstvím. 
Přidaná hodnota vydavatelství Economia je v tom, že v okamžiku, kdy takovou 
obsahovou akci děláme, můžeme zapojit všechny tituly z vydavatelství. Kdybych byl 
pořadatelem konferencí, tak si všechny tyto plochy musím nakoupit, a tady jsou 
v baráku. Jde jen o to vymyslet to tak, aby synergie byly co největší a aby to přineslo 
jak užitek tomu vydavatelství, tak těm partnerům, kteří se s tím spojí. To je princip: 
vymyslet řešení, které nějakým způsobem přinese užitek jak partnerům, tak nám. Pro 
nás ten profit je jak čtenáři, tak finanční přínos, pro partnery je to zviditelnění a cíli, 
které sledují, oslovení určité cílové skupiny.  
 
Ještě k upřesnění pojmu sdílený obsah. Šéfredaktor sdíleného obsahu je tedy 
člověk, který rozhoduje o tom, jaký obsah se dá do jakého titulu a na jakou 
platformu? 
Zjednodušeně ano. Měl by zaručovat co největší synergie v rámci newsroomu, aby se 
stejná věc nedělala několikrát. Proto se nově sloučila komentátorská oddělení, která 
byla na půli cesty, takže máme jedno názorové oddělení v Economii, které spojuje jak 
komentátory z Hospodářských novin, tak z Ekonomu a z Aktuálně. Stejně tak proběhla 
integrace v zahraničním oddělení teď na podzim, to znamená, že je jedno zahraniční 
oddělení. Už předtím byly týmy byznysového zpravodajství, za které zodpovídá Martin 
Jašminský, nebo Dalibor Martínek jako šéf publicistiky zodpovídá za publicistiku 
napříč tituly. V současné době se to dotahuje, šéfredaktor sdíleného obsahu by měl být, 
v mém chápání, ředitel newsroomu, který řídí denní produkci, aby tři lidi nevolali se 
stejnými otázkami stejným lidem.  
 
Jiří Kubík bude zastávat v podstatě stejnou funkci jako měl v MF Dnes, kde se 
rozdělovaly funkce šéfredaktora a ředitele titulu. Jde zkrátka o ten denní provoz.  
 
Edice Pro Byznys je tedy nová koncepce B2B titulů? 
Ano. Tím, že v Economii zbylo pouze pár B2B titulů, které nepostihnou všechny 
oblasti, ve kterých by byl potenciál, tak jsme rozjeli edici Pro Byznys, což jsou zhruba 
v měsíční periodicitě magazíny, které se zabývají do hloubky jedním tématem a 
umožňují vlastně vydavatelství Economia zaměřit se na B2B oblasti nebo témata, kde 
už nemá pravidelné časopisy. Někdy se to trochu prolíná, někdy jsou úplně samonosné. 
Škála témat je velmi široká, od bezpečnosti dat po kanceláře budoucnosti nebo firemní 
flotily aut, je to velmi široké. 
 
Pro Byznys tedy vychází formou tištěných příloh Hospodářských novin, stejně 
jako na webu? 
Má to tištěnou podobu, zrcadlo na webu, většinou to provází nějaká eventová akce typu 
od diskuse u kulatého stolu až po nějaké větší konference. Třeba loni Bezpečnost dat 
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měla vlastní konferenci, která byla propojená s magazínem. V některých případech tam 
prezentujeme i naše partnerské projekty, kdy jsme třeba partnery soutěže kanceláří roku 
nebo žebříčku Universa, který je postaven na názorech absolventů vysokých škol. Jeden 
magazín je věnovaný těmto žebříčků a srovnání názorů studentů ze zahraničí.   
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Příloha č. 5: Rozhovor s Filipem Hubičkou (text) 

Rozhovor s Filipem Hubičkou, editorem digitální verze Hospodářských novin, byl 
veden formou e-mailu dne 15. prosince 2014. 
 
Kolik lidí se na výrobě digitální verze Hospodářských novin podílí? 
Výroba digitálních Hospodářských novin prošla revoluční změnu. V současné chvíli 
začíná jejich výroba již u „papírových“ editorů, kteří články vyrobené pro print umisťují 
do systému Jarvis pro přípravu digitální verze - vždy jde o články ze stránky, kterou 
daný editor pro papír sám připravuje.  
 
První fázi úpravy zahajují již papíroví editoři, například doplněním fotek a umístěním 
do správné rubriky. Takto předpřipravené rubriky potažmo vydání kontroluji, doplňuji a 
doupravuji po grafické i obsahové stránce. Na výrobě jednoho vydání se podílí cca 7 
papírových editorů. Přípravou článků pro digitální vydání stráví podle mého odhadu v 
průměru cca 10 minut každý z nich - používané systémy jsou přiměřeně intuitivní.   
 
Lze říci, že práce editorů papírového vydání nahradila práci extra noční služby, která 
dříve doupravovala data z printu směrem k digitálnímu vydání. Kromě ušetření těchto 
nákladů je pozitivním efektem fakt, že HN vycházejí již ve 21.30 hodin předchozího 
dne. V minulosti, při starém způsobu výroby, to bylo až v 6 hodin ráno. 
 
Z toho vyplývá, že říci, že na přípravě digitálního vydání se nyní včetně mně podílí osm 
lidí, by bez výše uvedeného upřesnění bylo zavádějící. V případě vašeho zájmu Vám 
systém pro vznik digitálního vydání rád předvedu, bývám zde vyjma pátku a soboty od 
odpoledních hodin. 
 
Funguje spolupráce mezi tvůrci aplikací pro jednotlivé tituly Economie (HN, 
Respekt, Ekonom)? 
O podrobnostech výroby digitálu v týdenících Respekt a Ekonom nemám detailní 
přehled, za první z nich zodpovídá kolega Michal Ischia a za druhý Petr Vnouček. 
Aktuálně Michal Ischia se zajímal o změněný způsob výroby v HN, poskytl jsem mu 
základní informace. S kolegou Vnoučkem jsem se již dříve dohodl o možném sdílení 
materiálů z druhého média s odkazem na něj (bývá to tak i v printu), a v praxi této s 
dohody též využívám.  
 
Na jakých zařízeních a v jakých operačních programech je aplikace v současné 
době k dispozici, popř. na jakých bude v blízké době spuštěna? 
Aplikace je dispozici pro zařízení využívající operační systémy iOS a Android.  
 
Aplikace nabízí oproti tištěnému vydání informace navíc, podle čeho je vybíráte?  
Jeden  okruh představují redakční materiály, především videa, jejichž okruh se právě 
nyní prudce rozrůstá. Díky vstřícnosti Milana Šímy, který výrobu videoobsahu nově 
rozvíjí, se mohou čtenáři nové digitální aplikace HN těšit z tematicky zaměřených videí 
- například na auta,  technologie či kulturu. Právě v posledních dnech mnohou čtenáři 
zaznamenat nárůst jejich výskytu. 
 
Tato videa vznikají pro různá média vycházející v Economii, a když je publikujeme též 
v digitálním vydání HN,  vždy uvádíme, pro koho jsou prvotně vyrobena. Či-li titulek 
videa zní například "Reportáž RFE/RL pro Aktuálně.cz: Malala Júsufzaiová převzala 
včera Nobelovu cenu za mír. Připomeňte si její příběh". 
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Každý den publikujeme také videopouták (aktuální teaser) na televizi DVTV (ostatně v 
papíru je na titulní straně ten pouták taky). Samostatnou kapitolu 
představují  videokomentáře "Za minutu" vyráběné pro server IHNED.cz.cz, které 
publikujeme tehdy, pokud předpokládáme, že do druhého dne neztratí svoji aktuálnost.  
 
Výběr videomateriálů tedy sleduje dvě rovin: měly by být aktuální a celkově zapadat do 
skladby vydání. Externí videa z YouTube doplňují zprávy především v rubrice Kultura. 
 
Druhý okruh informací navíc představují zprávy z agentur, které vyšly po uzávěrce 
papírového vydání HN. Většinou takto publikujeme jen ty opravdu závažné informace 
(například zpráva o tom. že Rusko oznámilo konec plánované výstavby plynovodu 
South Stream z přelomu listopadu a prosince).  
 
Také se může stát, že v průběhu večera dojde k zásadnímu vývoji ke zprávě zveřejněné 
na papíru: měli jsme zprávu, že v Lufthanse chystají stávku v horizontu měsíce,  a 
pozdě večer ji vyhlásili na druhý den, tak tady to chtělo aktualizaci.  
 
Občas, ale spíše jen do krátkých zpráv (rubrika Briefing) zařadím například zprávy o 
hospodaření významných světových firem; obecně ale platí, že věnujeme prostor 
především exkluzivním materiálům z produkce Economie.  
 
V kolik hodin je aplikace čtenářům každý den zpřístupněna? 
První vydání digitální verze tištěných Hospodářských novin mají čtenáři k dispozici ve 
21.30 hodin předchozího dne, viz odpověd výše. 
 
Obsahuje aplikace reklamu? Pokud ano, v jaké formě? 
Digitální vydání obsahuje ve srovnání s printem ještě  extra reklamu určenou pouze pro 
tento segment.  
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Příloha č. 6: Rozhovor s Martinem Denemarkem (text) 

Rozhovor s Martinem Denemarkem, manažerem redakcí Economia, byl veden formou 
osobního setkání dne 24. listopadu 2014. 
 

Ve firmě Economia pracujete už čtrnáct let, pamatujete si, kdy vznikl v Economii 
nápad na integraci redakcí a jak se postupně rozvíjel? 
Nevím, kdy se použilo poprvé slovo integrace. V dávné minulosti to bylo tak, že 
IHNED byl úplně samostatnou jednotkou, která dokonce neseděla ve stejné budově jako 
Hospodářky. Dřív IHNED seděl v mansardě, kde později sídlil Respekt, a vedle byla 
dceřiná společnost Economie, jmenovala se Economia online, což mělo asi výhodu 
z hlediska daňového, ale nevýhodou bylo, že byli úplně odtržení, všechno dělali sami. 
V roce 2007 nebo 2008 jsme je převzali do Hospodářek. Tehdy na Letné byl velký 
newsroom v prvním patře, ve kterém pak po nás seděla inzerce, a tam jsme komplet 
celý IHNED přemístili a Hospodářky to převzaly. Společně seděl IHNED a 
zpravodajské části Hospodářek. Tehdy poprvé se objevil u těchto titulů problém, kdo co 
napíše a kam to dáme. Tehdy to bylo tak, že rozdělení bylo velmi důsledné a existovala 
permanentní debata, kdy šéfredaktorka IHNEDu měla pocit, že čím víc toho do 
Hospodářek dá dopředu, tím to bude horší pro ni, šéfredaktor měl pocit, že čím víc pustí 
na IHNED, tím to bude horší pro papír. Permanentní hledání, které vedlo ke 
kompromisům, že to zveřejníme na IHNEDu, ale v devět večer nebo v šest ráno. Byly 
kolem toho potíže. Do toho různě také zasahovalo bývalé vedení firmy, které řešilo 
neustále nějaké zákazy překlápět, nepřeklápět, jednou v té a jiné podobě, vstupovaly do 
toho někdy i laické názory o tom, jak to může ovlivnit čtenost, prodej novin a podobně.  
 
Ten důvod, proč se IHNED stěhoval do stejné budovy jako noviny, byl z hlediska 
redakčního jednoznačně v tom, že do té doby nebylo možné navázat skutečnou 
spolupráci. I když to zní legračně, přejít do vedlejší budovy nebo zatelefonovat byl 
problém. Tam to fungovalo tak, že redakce IHNEDu si objednala komentátora 
z Hospodářských novin, aby pro ně komentoval jednorázové události jako volby nebo 
olympiádu, jejich šéfredaktor chodil na porad Hospodářek, ale nefungovalo to, dokud 
redaktoři neseděli vedle sebe a nebyli nuceni spolupracovat redaktoři a šéfové rubrik. 
Nařízení přes šéfredaktora nefungovalo. To byl nejelementárnější začátek.  
 
Když se na Letné vytvořil newsroom v prvním patře, tak docházelo k procesům, které 
by se daly považovat za integrační. Už tehdy tam udělali základní kroky, jako že sport 
seděl pohromadě, kultura seděla pohromadě, lidé, kteří se zabývali věcmi, které byly jen 
v deníku, tak zároveň občas dostali za úkol, aby napsali něco na IHNED. Byla snaha 
posadit šéfeditory co nejblíž k sobě, experimentovalo se s rozsazením redakce, aby lidé 
seděli co nejblíž. Původně jsme si tam vytvořili psychologickou překážku v podobě, 
kterou vymyslel tehdejší šéfredaktor Petr Šimůnek. Někde viděl vyvýšené židle pro 
šéfeditory, aby se zvýraznilo, že jsou důležití, tak nás donutil společně s architekty 
vybudovat vyvýšený stupínek pro šéfeditory. Jenže se ukázalo, že to třetí místo je životu 
nebezpečné, protože editor by mohl se stupínku přepadnout, a tak jsme ho asi po roce 
zase zbourali. Tím jsme prostor víc otevřeli a postupně jsme se dopracovali k tomu, že 
jsme udělali stůl „hub“, který to sblížil. Docházelo tam k hlubší spolupráci.  
 
Dalo by se říct, že ta spolupráce byla přerušena po relaunchi IHNEDu zhruba v roce 
2011, kdy výrazně narostl počet personálu IHNEDu, což sice webu na jednu stranu 
pomohlo, ale některé činnosti se zdvojily. Kdyby bylo lidí na IHNEDu méně, byly by 
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Hospodářky donucené začít na web psát nebo tam chodit sloužit dřív. Když člověk vidí 
tento rozmar s odstupem času, tak to tu integraci vlastně zastavilo. Dosáhlo se toho, že 
se IHNED otevřel, ale pak si komentátoři komentovali pro noviny a lidé z webu měli 
problém naplnit rubriku Dialog. Teprve potom zuřivé okolnosti škrtů nás donutily 
dotáhnout integraci dál.  
  
Jak se transformace Economie dotkla redakční části? 
Když vezmu redakce jako celek, tak se jich transformace dotkla tím, že vznikla sdílená 
pracoviště. Největším z nich je vizuální studio, další je korektorna a třetí z nich, které po 
transformaci zbylo jako fungující, je sekretariát. Shodou okolností ve všech třech to 
bylo tak, že nejdříve všechna tato oddělení existovala odděleně v  jednotlivých 
redakcích, a to buďto do slova a do písmene typu jako Ekonom, který měl všechno 
vlastní, nebo situace jako v bývalé divizi odborného tisku, která měla vlastní malý 
sekretariát a zároveň měla nějakou nadstavbu tzv. publisherů. Tato nadstavba byla 
zrušena, řízení bylo staženo do newsroomu společně s tím. U té korektorny Ekonom 
měl jednu korektorku na plný úvaze, jednoho na zhruba na poloviční a dva brigádníky.  
 
Tato oddělení vznikla tím, že nedošlo ke klasickému sesypu lidí a pak „co s tím 
uděláme?“, ale od prvopočátku to procházelo škrty, že část těch lidí sem vůbec nepřišla 
nebo přišla s vědomím, že je čeká nějaký odchod a podobně. Samozřejmě to mělo 
několik etap, kdy zezačátku to bylo tomu sesypu trošičku podobné, pak se to postupně 
začalo transformovat.  
 
Když jsme zavedli work flow pro všechny, nastal problém v tom, že printová média 
mají redakční systém Woodwing, ale je to jakoby odděleno. Vy když píšete, tak 
nemůžete psát do všeho. Znamená to práva přístupů do systémů jednotlivých redakcí, 
instalaci písem a podobně, ta korektorna musela projít tímto spojením. Museli jsme 
upgadovat InDesign, protože jsme měli různé stupně v jednotlivých redakcích, tedy 
grafici nebyli schopni se zastupovat. Ze začátku jsme museli pracovat jakoby z části 
odděleně, teprve po upgradu tohoto hlavního grafického lámacího programu bylo 
možné se spojovat.  
 
Můžete blíže popsat, v jakých etapách se redakce slučovaly? 
Spojování běželo v několika etapách. Nejdřív začali odpadat lidé na dohodu nebo 
brigádníci, to se dalo udělat víceméně rychle. Potom v dalším kroku došlo tedy 
k upgradu grafického programu a v současné době může korektor přečíst jakýkoliv 
článek, to třeba na začátku vůbec nebylo možné. Na Letné to bylo odděleno úplně. Část 
problémů jsme předvídali, ale až třeba dva měsíce nebo čtvrt roku před nastěhováním 
Aktuálně jsme se dozvěděli, že i poté co tu budou sedět, budou mít vlastní telefonní 
ústřednu, která tedy odpadla až poté, co Centrum Holdings opustilo Holešovice. Bylo 
tam spojeno mnoho problémů tohoto typu. Takže ty integrace, pokud jsou v takovém 
rozsahu, že to jsou dva podniky, pominu-li, že Respekt byl právně samostatný  podnik 
také, tak s tím jsou komplikace, protože v této chvíli jsou v  jednom newsroomu tři 
různé redakční systémy, jeden je tedy Woodwing pro print, pak je to Admin pro 
IHNED.cz a Blackbox pro Aktuálně, a vzájemně to spolu nekomunikuje. Takže prostě 
to byl jeden z důvodů, proč Jarvis nenaskočil hned, protože se vlastně musí překlápění 
pomáhat.  
 
Byla otázka, zda Woodwing nepoužít i pro web, protože jeho součástí byla platforma 
pro publikaci na webu. Naráželi  jsme na odpor starého osazenstva Economie, ale 
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hlavně se zjistilo, že v tom systému by nebylo možné vydávat blogy. Admin musí zůstat 
pro blogery nám přišlo zbytečné mít dva systémy. Takže vedle té obsahové změny 
paradoxně je nejviditelnější spojení sloučených oddělení.  
 
V tomto ohledu když to ti Španělé navrhovali, to roztříštili příliš mnoho. My jsme 
nakonec všechna ta plánovaná oddělení, což byl analytik, Echo, data developeři, 
převedli pod IHNED, protože stejně jako z 90 či více procent pracovali pro IHNED a 
bylo to úplně zbytečné. Jen udržovat tolik rozpočtů v evidenci a pamatovat si při 
příchodu faktur a mezd, kam se to má rozepsat, nepřinášelo to žádný efekt. Z toho 
praktického hlediska to byla zbytečná komplikace, my v to teď pokračujeme 
v administrativě. Je to dáno tím, jak se mění vlastníci a manažeři firmy, každý chce 
něco jiného co se týče rozpočtového profilu a podobně. My teď, když přišel nový 
finanční ředitel a nová ředitelka controllingu, měníme nějaké věci uvnitř účtování, které 
byly nastaveny ještě před Zdeňkem Bakalou. Tehdy to bylo tak, že deník byl roztříštěn 
do bezpočtu rozpočtových středisek, bylo středisko vedení, domácí, zahraniční, 
ekonomické a tak dále. Od ledna budeme mít zjednodušeně řečeno středisko deník a 
jednotlivé přílohy, nebudeme to takhle drobit. I já jsem měl problém si jednotlivá 
střediska pamatovat, protože v průběhu let střediska vznikala, zanikala, původně na 
každé to společné středisko existovalo středisko v Hospodářských novinách, bylo 
středisko na dispečery, fotografy, to všechno ještě stále někde virtuálně existuje. Jsou 
věci, které naši klienti, čtenáři nevidí, ale ta transformace toto všechno způsobí.  
 
Podle čeho tedy vznikla střediska v integrovaném newsroomu? 
Vše, co se dá označit za titul, má své středisko. Hospodářky budou mít nově titul 
Hospodářky, In, Víkend, Proč ne?! a pod speciálními projekty bude Exportér a 
Podnikání. Stejně i ostatní časopisy mají vlastní středisko proto, že se vzájemně proti 
sobě staví náklady, zisky z předplatného, volného prodeje, inzerce proti veškerým 
výdajům od tisku po poslední výdaj v redakci. Existují rozpočtové tabulky, které se 
aktualizují každý den, je možné vyjet si v libovolné době tabulku a zjistíte, že Podnikání 
dosahuje třeba hrubého zisku milion korun. Můžete si promítnout nějakou řadu jak na 
tom bylo v březnu a podobně, dá se s tím pracovat. Proto to nechceme sesypávat víc, 
nechceme vytvořit středisko B2B, protože tam byste viděla jenom konečný výsledek a 
musela byste si složitě dopočítávat ty jednotlivé tituly. Když jsme viděli, jak se 
transformace vyvíjí, tak jsme dělali i takovéhle věci.  
 
Jaké změny způsobené transformací byly podle vás pro redakci nejvýraznější? 
Poté, co vzniklo e-collegium, se změnil systém řízení redakcí i rozhodování. 
V minulosti to bylo tak, že všichni šéfredaktoři kopali za sebe, teď jsou nuceni 
spolupracovat, což v konečném součtu přináší nějaký efekt všem, i když to není vidět 
hned. Dalibor Martínek je nejenom šéfredaktor Ekonomu, nejenom jednou týdně 
razítkuje stránky Hospodářek, ale zároveň vede skupinu redaktorů publicistiky, která 
sice píše průřezově, ale kdyby se to sečetlo průřezově, tak stejně její větší část produkce 
je v Hospodářkách, protože vlastně přes ně vzniká plánování a do značné míry i 
autorský přínos rubriky Panorama. Samozřejmě další texty se objevují v Ekonomu, 
částečně v IHNEDu, ale to uvažování se muselo hodně změnit. Další změnu přinesla 
pochopitelně multiplatforma, u které bylo nutné úplně změnit způsob myšlení.  
 
Zabránila tedy integrace redakcí zdvojování práce na webu a v novinách? 
Po zavedení multiplatformy se toto stalo bezpředmětné. Noviny se zkrátka překlopí 
celé, je to z části zaheslované, a hotovo. Je to nejnovější změna, ale ta debata se vlekla 
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třeba čtyři nebo pět let, místy to bylo až psychopatické. Bylo to jako ve spirále, 
sinusoidě, situace se pořád vracela.  Přišel zákaz publikovat věci z Hospodářek na Artu, 
přišli tam ti dva autoři, co to dělali, s tím, co tam mají dávat, nebyli schopni to popsat 
sedm dní v týdnu a podobně. Tři týdny na to byl zákaz odvolán. Ta doba, kdy stály oba 
tituly vedle sebe byla mnohdy těžká.  
 
Co se týče digitálních titulů, jejichž výroba je jednou z priorit vydavatelství, jakou 
mají v Economii historii? 
Digitální produkty existovaly už před představením iPadové verze. Hospodářské noviny 
se prodávaly v PDF verzi, časem se to zastavilo, protože se ukázalo, že to je nejsnazší 
cesta, jak si podrazit vlastní prodej. Když si podnik koupí PDFka, může je poslat všem 
zaměstnancům a podobně. Už od okamžiku, kdy vznikl IHNED.cz, se budovaly 
elektronické archivy všech médií. Předplatitelé printu tedy dostávali heslo do těch 
archivů, mohli si číst PDFkové verze jiných titulů.  Před iPadovým vydáním byly 
k dispozici weby všech titulů. Economia nabízela faxové, pak mailové servisy, kde 
každý den vydala patnáct zpráv, vyjelo vám z faxu 15 ruliček. Někdy před rokem jsme 
to nechali zrušit.  
 
Když přišly iPhony, tak existoval HN Reager, což byla čtečka na iPhonu, kde jste si 
mohla zdarma jen za registraci přečíst několik zpráv z Hospodářek, a potom tam běželo 
zpravodajství z IHNEDu rozdělené na další rubriky. To jsme nechali zavřít kvůli úniku 
dat ven, protože nebyl učiněný pokus to prodávat formou předplatného a inzerce tam 
nebylo tolik, aby to stálo za to. Odráželo to riziko, že si lidé nekoupí předplatné novin. 
 
Co se týče pplikace na iPad, před téměř třemi lety vznikla velká marketingová akce, se 
kterou nás následovala všechna ostatní vydavatelství. Nabídli jsme čtenářům iPad 
s předplatným za cenu asi o 300 korun nižší než stál v obchodě. Přihlásilo se velké 
množství lidí, asi 2200 lidí, pokud se nepletu, nevím přesně, byla to masa, bylo to před 
Vánocemi, kdy bylo těžké iPad sehnat. Ukázalo se, že řada těch lidí si to nestahuje. Na 
jednu stranu to tehdy pomohlo tomu, že se firma před majitelem a trhem prezentovat 
v nových technologiích a inovacích, ale samozřejmě jenom díky tomu, že trh nebude 
mít nikdy kompletní informace o tom, jak to lidé skutečně čtou, se nedá zjistit ani u 
printu. Byť počet stažení o něčem vypovídá, tak se to mohlo nějaký čas maskovat. 
Předplatné bylo na dva roky a před rokem a čtvrt jsme tady řešili, co s tím. Dopadlo to 
tak, že asi 900 z těch nových předplatitelů si to koupilo. Doufáme, že tato skupina to 
opravdu čte a má to smysl. 
 
Jak se proměňovala výroba digitální verze Hospodářských novin pro tablety a 
chytré telefony? 
iPadové vydání bylo na světě ještě před marketingovou akcí. Vytvořili jsme oddělení, 
které tvoří Filip Hubička, plus měl k dispozici 3 noční editory. První aplikace byla 
založena na tom, že ve 23.30 se vyexportoval obsah Hospodářských novin na web, 
přišel člověk, kterému se říká noční rozlamovač, ten na tom několik hodin pracoval, 
protože se většinou špatně rozlomily vazby mezi fotkami a články, mezi titulky, 
podtitulky a podobně. Takže ten to srovnal a zhruba ve dvě ve tři nastoupil noční editor 
a do šesti hodin, kdy se o vydávalo, to musel dotvořit do podoby iPadové aplikace plus 
tam přidat něco navíc, víc fotek a podobně.  
 
U stávající aplikace se pracuje na tom, aby se tyto mezistupně a práce nočních 
rozlamovačů zrušila, protože dneska je to tak, že editoři to vkládají do Jarvisu společně 
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s Filipem a skutečně to večer vydají. Ale ti noční rozlamovači stále pracují v těch 23.30, 
protože není dokončené překlopení novin na IHNED. Pak tam jsou další vazby, kromě 
iPadu jsou další platformy jako Android nebo Windows, které fungují přes HN Apps. 
Pracuje se na tom, aby to Jarvis uměl rozklápět i do Androidu a potom, až toto bude 
spolehlivě fungovat se zjistí, jestli tam ještě zbývají nějací čtenáři, kvůli kterým je 
potřeba udržovat HN Apps, jež obnáší noční ruční práci nebo jestli to můžeme zrušit. 
Občas to připomíná průzkum bojem. 
 
Zmínil jste pojem Jarvis, můžete ho vysvětlit? 
Jarvis je multiplatforma, software, publikační systém, do kterého můžete pustit data, 
která uznáte za vhodná, ale musíte k tomu mít šablonu. Kdybychom si vymysleli vydat 
knihu, můžeme ji přes toho publikovat. Čili v současné době v pátek tam už je skoro 
celé vydání Víkendu, ale zatím se tam dává na šablonách deníku. Čtenář to nepozná, ale 
kdyby si s tím chtěl někdo hrát, dá se vytvořit vlastní, jenže není na to žádná kapacita. 
Projíždíte noviny na iPadu, za tím je magazín. Myslím, že časem se dopracujeme 
k tomu, že tam bude Ekonom, Proč ne?!, bude se s tím dát pracovat daleko víc. Když 
budeme chtít například dát dárek předplatitelům, můžeme jim ho dát tady, nemusíme 
potisknout tunu papíru za vysoké náklady.  
 
Jak Jarvis usnadnil výrobu digitální verze? 
V Jarvisu to cpou do šablon editoři stránek. Editor zlomí stranu dvě a rovnou to strčí 
sem a Filip to kontroluje a přidává tam obsah navíc. Multiplatforma je založena na to, 
že redakce dělá obojí, je to daleko rychlejší a odpadává mechanické exportování. 
Problém je v tom, že Jarvis řeší pouze HN pro iPad, neřeší vložení na IHNED. Jednak 
tam musíte dostat ty noviny, ale také tam funguje nějaká home page, ještě tam je 
rubrika, o kterou jde, je vždycky zamčená, jmenuje se dnešní HN, v ní je celý obsah 
novin, je tam vlastní stránka Víkendu, INu, Proč ne, Exportéra, to všechno musí někdo 
udělat. My platíme lidi na to, že vezmou IN a vloží ho na IHNED, to se neudělá 
automaticky. Díky Jarvisu jsou ale Hospodářky dostupné na iPadu už večer. 
 
Jak jsou na tom s digitální verzí další tituly kromě Hospodářských novin? 
Ekonom má stejně jako Respekt iPadovou aplikaci, která funguje podobně. Když 
přijdete do App Storu do kiosku, tak si to tam můžete normálně předplatit a stáhnout. 
Vyrábí se to ale tak, že mají společně jednu dívku, která tam každé vydání musí založit 
a vložit, překlopit ta data. Vypadá to podobně jako Hospodářky.  
 
Respekt má i Kindle a některé články i v audio. To je publikum, které je zvyklé za 
obsah platit. Pro ně má smysl tyto věci vyvíjet. U Hospodářek, které jsou stejně jako 
Ekonom, prioritně založené na podnikových a dalších předplatitelích, to je trochu 
komplikovanější. Setkávali jsme se s tím, že předplatitelé nevyužívali heslo do těch 
placených částí. Buď si o něj neřeknou, nebo mění se vedení, noviny dostává jen ředitel 
a nikomu je nepůjčí, těch variant je hodně.   



   120 

 
Příloha č. 7: E-mail od Filipa Rožánka (text) 

Editor inovací Filip Rožánek poskytl e-mailem pro potřeby diplomové práce informace 
o dopadu paywallu na návštěvnost webu Hospodářských novin.  
 
 

odesílatel: Rožánek, Filip  
Komu: Aneta Stefankova  
datum: 18. prosince 2014 14:51 

předmět: Návštěvnost IHNED.cz po zavedení paywallu 
 
 
Zdravím a posílám slíbená data: 
 
Paywall byl oficiálně aktivován 28. 9. večer, v plném provozu je od 29. 9. 
V září 2014 měl server ihned.cz 788 428 reálných uživatelů, kteří zobrazili 16,1 milionu 
stránek. 
V říjnu 2014 měl server ihned.cz 870 382 reálných uživatelů, kteří zobrazili 12,1 
milionu stránek. 
Za listopad 2014 jsou k dispozici předběžná data čítající 850 701 uživatelů, kteří 
zobrazili 11,6 milionu stránek. 
 
Zdrojem všech dat je oficiální české internetové měření NetMonitor (září, říjen, 
předběžná data za listopad) - http://online.netmonitor.cz/ 
 
Z čísel není možné jednoznačně vyvodit jen vliv paywallu, protože se na konci září 
změnil také design webu a jeho název (vydavatelství opustilo značku IHNED a od 28. 9. 
používá i pro web název Hospodářské noviny). Zároveň se ukázalo, že se v měření 
projevovaly dílčí chyby při nasazení kódu, které byly odstraňovány postupně během 
dalších týdnů. První skutečně relevantní měření bude zřejmě za prosinec. 
 
Filip Rožánek 
editor inovací IHNED.cz 
 

 


