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Abstrakt 

Diplomová práce Vývoj a současnost ekonomických týdeníků v České republice se 

zaměřuje na proměnu tištěných médií s týdenní periodicitou ve vybraném segmentu. 

Věnuje se konkrétním grafickým a obsahovým změnám, kterými ekonomické týdeníky 

vydávané v České republice prošly v období šesti let od roku 2006 do roku 2012. 

Zabývá se také postavením ekonomických týdeníků na českém mediálním trhu. Jejím 

cílem je mimo jiné na příkladech vývoje celkových prodaných nákladů a čtenosti 

týdeníků ukázat, do jaké míry toto postavení ovlivňují zásadní změny v grafické podobě 

a obsahové náplni periodik.  

 

Abstract 

The diploma thesis The development and the present of economic weekly magazines in 

Czech republic focuses on the transformation of the print media with weekly periodicity 

in selected segment. Thesis describes concrete graphic and content changes of Czech 

economic weekly magazines in the period of six years from 2006 until 2012 and deals 

with their possition on the Czech media market.  The aim of the work is – inter alia – to 

exemplify the development of sold copies and total readership and describe the causality 

with fundamental changes in visual style and content of the journals.  
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Úvod 

Mediální krajina v České republice se neustále proměňuje. Všechny typy médií 

čelí periodicky se opakujícímu trendu vylepšování a změn podoby, ať již po 

technologické, obsahové či grafické stránce. Hlavním původcem těchto změn je snaha 

vlastníků mediálních organizací o rozvinutí či minimálně udržení pozice na trhu, a s tím 

související záměr generovat co nejvyšší možný zisk. Stejně jako v jiných odvětvích 

lidské činnosti i obor komerčních médií provází snaha obstát v konkurenčním prostředí 

– trh je tak zásadním hybatelem vývoje. Tato tendence je při částečném zjednodušení 

patrná již od počátků historie médií, příkladem může být vynález knihtisku, vznik a 

rozvoj internetového zpravodajství či rozvoj komerčních příloh klasických periodik. 

Inovování – omlazení vzhledu, obsahová modernizace atp. – je tedy jedním ze 

základních principů produktové strategie vlastníků médií. 

Markantně je tento trend patrný zejména u tištěných periodik, která v konkurenci 

modernějších nosičů mediální informace po přelomu milénia postupně ustupují ze svých 

roky budovaných předních míst mediálního trhu.  

Právě proměna tištěných médií ve vybraném segmentu a související postupné 

evoluční děje v konkrétní oblasti jsou hlavní náplní této diplomové práce. Jejím 

předmětem jsou grafické a obsahové změny ekonomických týdeníků vydávaných 

v České republice. Konkrétně se práce věnuje změnám, kterými ekonomické týdeníky – 

Ekonom, Euro a Profit – prošly v období šesti let od roku 2006 až 2012
1
. Její součástí je 

ale také historický exkurz mapující vznik týdeníků, deskripce jejich postupného vývoje 

a charakteristika jejich pozice na českém mediálním trhu. Všechna tři periodika prošla 

ve zvoleném období nejméně dvěma grafickými relaunchi, které byly provázeny i 

proměnami obsahu. Práce bude také analyzovat, jak změny podoby týdeníků ovlivnily 

jejich pozici na mediálním trhu.  

Toto téma jsem si zvolil ze tří důvodů. Jedním z nich je blízkost tématu
2
, dále 

fakt, že – ačkoli v případě proměn ekonomických týdeníků šlo často o zásadní a 

komplexní vizuální změnu (nevyjímaje skladbu média a proměnu rubrik) – žádná 

                                                 
1
 Původní v tezích této práce uvedený záměr posuzovat týdeníky v období let 2006 až 2011 byl z důvodu 

posunu odevzdání této práce (květen 2014) o rok rozšířen hlavně z důvodu dalšího relaunche týdeníku 

Ekonom, který proběhl v říjnu roku 2011; díky tomu je možné postihnout dopady zmíněného relaunche v 

delším období.  
2
 V době psaní této práce autor pracuje jako šéfeditor týdeníku Ekonom (v minulosti působil jako 

šéfeditor a zástupce šéfredaktora týdeníku Profit), součástí náplně jeho profese je také určování směřování 

týdeníku, studium postupů konkurence atp. 
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vědecká práce se tímto tématem prozatím podrobně nezabývá (velmi úzce se vědecké 

práce věnují také samotnému tématu ekonomické týdeníky v Česku), a třetím důvodem 

je možnost alespoň částečně navázat na mou bakalářskou diplomovou práci z roku 2009 

s názvem Editoriální proces týdeníku Profit
3
.  

Tato práce si klade za cíl popsat, porovnat a zhodnotit změny, které nastaly po 

provedení grafických relaunchů vybraných titulů s jejich dopaden na změny strukturální 

a obsahové. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část.  

Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola přibližuje základní 

pojmy, se kterými se dále v textu pracuje, ve druhé stanovuji základní a vedlejší 

hypotézu. Náplní třetí kapitoly je charakteristika mediálního trhu v České republice 

s důrazem na pozici ekonomických týdeníků. Čtvrtá kapitola představuje 

nejvýznamnější ekonomické časopisy ve světě.  

Výzkumná část se skládá také ze čtyř kapitol. Kapitola pět se věnuje analýze 

týdeníků Ekonom, Euro a Profit, začínám od jejich historie, popisuji postupný vývoj a 

charakterizuji jejich postavení na mediálním trhu. Kapitola šest je věnována jejich 

relaunchům a popisuje grafické i obsahové změny na vybraném vzorku periodik. 

Kapitola sedm se pak zabývá vývojem celkových prodaných nákladů týdeníků v období 

před jednotlivými relaunchi a po nich a zachycuje, jaký vliv dané změny měly na pozici 

periodik na mediálním trhu. Osmá kapitola se pak věnuje vývoji čtenosti ekonomických 

týdeníků v daném období a zachycuje, do jaké míry je tento vývoj ovlivněn zmíněnými 

relaunchi. Závěr diplomové práce shrnuje výsledky výzkumu a jeho reflexi užívá pro 

ověření hypotéz.    

 Ke zpracování diplomové práce byly použity tři druhy pramenů. Jako podklad 

pro vypracování první části posloužily odborné knihy a elektronické články zaměřené 

na mediální teorii a český mediální trh. Druhá část je pak výsledkem analýz vybraných 

časopisů. Primárním zdrojem k sepsání práce tak byly výtisky periodik ve sledovaném 

období.  

                                                 
3
 ČERMÁK, Ivo. Editoriální proces týdeníku Profit. Brno, 2009. Bakalářská diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mediální a komunikační studia, Mediální studia a 

žurnalistika. Vedoucí práce Mgr. Lenka Waschková Císařová. Práce se zabývá procesem redigování 

časopisu Profit. Součástí práce je teoretické vymezení redigování, specifikace editačních pravidel pro 

konkrétní médium a texty reprezentující editační proces v týdeníku Profit. Na základě deskripce 

editačních postupů jsou v ní přiblíženy kvalitativní požadavky jazykové a stylistické úrovně textů v tomto 

periodiku. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části – úvod do problému, procesy vzniku novinářského 

celku, charakteristika týdeníku Profit a vlastní tvůrčí část. Cílem práce bylo specifikovat týdeník Profit 

jako novinářský celek a zejména přiblížit proces editorské činnosti v ekonomickém týdeníku na ukázkách 

vlastní praxe autora.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

V úvodu teoretické části diplomové práce nejprve vysvětlím základní pojmy, se 

kterými se dále v textu pracuje, od obecných pojmů přes termíny z oblasti typografie a 

novinového designu až po prvky časopisecké grafiky. Dále stanovím hypotézy, 

charakterizuji český mediální trh a vymezím na něm pozici ekonomických týdeníků. 

1. Vymezení základních pojmů  

Nedílnou součástí samotného charakteru médií a jejich výroby je design. Ten má 

za úkol jednak ulehčit orientaci v záplavě informací a také zaujmout a přimět 

potenciálního čtenáře ke koupi média, ať už se jedná o novinové tituly nebo časopisy. 

Podle průzkumů konzumenti tištěných médií design vnímají především tehdy, když s 

ním nejsou spokojeni. „Náklad Toronto Sun klesl z 211 tisíc výtisků na 189 tisíc šest 

měsíců poté, co se představil v novém designu. To je ukázka, jak čtenářům záleží na 

designu, zvláště pak, když se jim nelíbí. Krátce nato proběhla další změna a náklad opět 

vzrostl na 202 tisíc. Toto je pozitivní důkaz, že design čtenáři vnímají.“
4
 

Podle novinového grafika Mario Garcii
5
 existují tři všeobecné zásady pro 

vizuální podobu tištěných médií: 

1. čitelnost – použití jednoduché, čisté a čitelné typografie; 

2. přehlednost – použít navigační prvky, které dovedou čtenáře k hledanému 

obsahu za co nejkratší možnou dobu; 

3. vizuální přitažlivost – upravit obsah tak, aby byl opticky přitažlivý.
6
 

1.1 Obecné pojmy  

Na začátku vysvětlím základní pojmy, které budou v textu používány. Při 

vymezení pojmů postupuji od obecných hesel směrem je konkrétnějším. Jako základní 

jednotku mediální činnosti uvádím pojem novinářský celek. 

Podle Charváta (1991b) je novinářský celek výsledkem redakční činnosti, 

                                                 
4
 ZÁMIŠ, Ondřej. Redesign tří druhů novinových deníků podle evropských trendů [online]. 2008. 

Diplomová práce. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Dostupné z: 

<http://www.font.cz/res/data/036/004648.pdf>. 
5
 Mimo jiné se podílel například na nové vizuální podobě amerického deníku The Wall Street Journal. 

6
 GARCIA, Mario. Pure Design: 79 simple solutions for magazines, books, newspapers and websites 

[online]. St. Petersburg, Florida : Miller Media, 2002 [cit. 2010-11-21]. Dostupné z www: 

<http://issuu.com/mariogarcia/docs/mario_garcia_pure_design>. 
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novinářských i nenovinářských projevů vytvořených podle záměru redakce. Skládá se 

rámcově z pěti částí: zpravodajství (oznamovací část celku), stanovisek (publicistická 

část celku), zábavy (odpočinková část celku), přílohy (nenovinářské příspěvky), inzerce 

a reklamy (informačně-komerční část celku). Tyto části bývají organizovány do rubrik, 

stránek či jiných tematických celků. 

Časopis
7
 je specifickým typem novinářského celku. Jedná se o pravidelně 

vycházející tiskovinu, která má nejméně týdenní a nejvíce půlroční periodicitu. 

„Samotný pojem časopis vznikl později než typ periodické tiskoviny se specifickými 

znaky, který se tímto výrazem označuje. Už v roce 1715 psal Schöne o velké oblibě a 

rozšíření žurnálů (...).“
8
  

Podle Schelmanna (2004) můžeme časopisy chápat jako meziformu mezi 

novinami a knihami, protože vycházejí periodicky, ale zpravidla ne tak často. Jsou 

aktuálnější než knihy, ale ne tak aktuální jako noviny. Tušer (1999) charakterizuje 

časopisy podle čtyř hledisek: obsahu, frekvence, vzájemného podílu novinářských žánrů 

a formy zpracování. Časopisy se podle něj vyznačují vymezenou tematikou, vyšší 

specializací podle zaměření zájmů či demografických znaků potenciálního publika, nižší 

periodicitou, větším uplatněním publicistických nebo nenovinářských projevů a svou 

specifickou typografickou úpravou. Hochelová (2001) rozlišuje časopisy z hlediska 

různých parametrů – podle výše nákladu, podle zaměření na věk recipientů, podle 

zájmů, pohlaví, odbornosti a obsahu. Schelmann (2004) dělí časopisy na masové a 

specializované. Mezi masovými uvádí časopisy společenské, do kategorie 

specializovaných pak řadí odborné, zákaznické a konfesijní. „S jistou dávkou 

zjednodušení se jedná o tituly dvojího typu: na jedné straně jsou tituly řekněme 

menšinové, které se obracejí na vybrané existující skupiny čtenářů s nějak vyhraněnými 

zájmy (například Dějiny a současnost) či postoji (například Respekt), na druhé straně 

tituly masové, jejichž hlavním (a asi jediným) posláním je generovat zisk.“
9
  

Schelmann (2004) dělí podkategorii společenské časopisy na časopisy 

všeobecné, programové, pro cílové skupiny a zájmové.  Mezi časopisy menšinové pro 

čtenáře s vyhraněnými zájmy (dle Köpplové) a pro cílové skupiny (dle Schelmanna) pak 

spadají časopisy ekonomické, které se zabývají zpravodajstvím a publicistickou 

především z oblasti ekonomiky. Podle Schelmanna (2004) se mohou ekonomické 

                                                 
7
 Časopis spadá pod periodický tisk, který se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., tzv. tiskovým zákonem.  

8
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 

HEKERLOVÁ, Silvie (ed.). 10 let v českých médiích. Praha: Portál., 2005,  s. 82. 
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časopisy řadit také mezi časopisy odborné – ty uspokojují potřebu informovanosti 

odborníků z nejrůznějších vědeckých a profesních oblastí. 

Týdeník je časopis s nejkratší periodicitou, vychází jednou týdně zpravidla v 

pracovní den. Týdenní periodicita neumožňuje tomuto druhu časopisu konkurovat co do 

aktuálnosti zpravodajství dennímu či internetovému, proto se snaží přinášet „přidanou 

hodnotu“ (velké fotografie, pestrá infografika, analytické texty, informace v 

souvislostech apod.). Podle Tušera (1991) se v týdenících nachází více publicistických 

nebo nenovinářských projevů než zpravodajství. 

Tato diplomová práce se zabývá relaunchem ekonomických týdeníků. Pojem 

relaunch vychází z anglického slova „launch“, které v překladu znamená „spuštění“ či 

„vypálení“, předpona „re“ pak význam posouvá na „znovu spuštění“. Podle Kotlera 

(2007) je z marketingového hlediska relaunch opětovným uvedením produktu na trh. 

Někdy je tento pojem nahrazován jiným anglickým slovem redesign. 

1.2 Termíny z oblasti typografie a novinového designu 

Font je písmo konkrétní velikosti a typu v rámci daného řezu, tedy v rámci dané 

rodiny fontů.
10

 

Iniciála je název pro zdobné nebo výrazně nakreslené či vysazené velké písmeno 

vstupních stran, kapitol apod.; iniciála může být sázena ze stejného písma jako ostatní 

text a vytištěna jen výrazně zvětšená, ale může být také vysazena z odlišného, popř. 

zdobeného typu písma nebo nakreslena.
11

 

Kurziva je písmo se sklonem podle přirozeného držení ruky, nakloněný řez 

kreslený vždy ve stejném proporčním poměru jako stojatý řez.
12

 

Logotyp je písmová (slovní) značka, graficky ztvárněný název podniku, 

instituce, výrobku nebo periodika, popř. také jednotlivý titulek tvořený 

charakteristickým typem písma, většinou ještě výtvarně upraveným.
13

 

Odstavec je typograficky odlišená část textu, nejčastěji se odděluje zarážkou na 

                                                                                                                                               
9
  tamtéž 

10
 Fonty. Magtypo.cz [online]. [cit. 2014-03-05]. Dostupné z www: 

<http://www.magtypo.cz/buxus/generate_page.php?page_id=235&buxus_typo=b5c5826d1798cf96ce13d

0c5de4248a3>. 
11

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 81. 
12

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 96. 
13

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 100. 
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začátku první řádky.
14

 

Perex je označení zlomu části textu přes dva nebo i několik sloupců, do nichž 

jsou článek nebo stať jinak rozděleny; většinou se jedná o stručný úvod k dalšímu textu, 

který obsahuje základní informace.
15

 

Podtitulek rozvádí hlavní titulek dalšími stručnými informacemi.
16

 

Proklad určuje vzdálenost mezi dvěma řádky textu.
17

 

Prostrkání též také rozpal je vložení stejné mezery mezi všechny znaky 

označeného textu.
18

 

Rodina písma je soubor jednotlivých řezů od jednoho typu písma.
19

 

Řez písma je charakter písma daný tvarovými prvky jeho kresby.
20

  

Sazba do bloku je úprava sazby, při které jsou zarovnány oba okraje sazby.
21

 

Sazba na prapor je úprava sazby, při které je zarovnána pouze jedna strana, 

druhá je ponechána volná; rozlišuje se sazba na levý a pravý praporek.
22

 

Titulek nebo nadpis a u většiny tiskovin obvykle i hlavní poutač, který svým 

ztvárněním a umístěním zásadně ovlivňuje působení tiskoviny; má informační, 

orientační i estetickou funkci; pro sazbu lze použít stejný nebo také některý vyznačovací 

řez základního písma, pro samostatné titulky bývá využívána škála písem.
23

 

Titulní strana je strana na začátku novin a časopisů, která se řídí jak obecně 

uznávanými zákonitostmi periodik, například uváděním důležitých zpráv, tzv. titulní 

fotografie či titulků upozorňujících na informace či články v obsahu apod., tak i 

                                                 
14

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 121. 
15

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 127. 
16

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 195. 
17

 Typografie – členění textu. [online]. [cit. 2014-03-02]. Dostupné z www: 

<http://vojtech.bulant.cz/typografie-cleneni-textu/>. 
18

 Typografický slovníček. [online]. [cit. 2014-03-02] Dostupné z www: 

<http://web.quick.cz/iveta_kulhava/Typografie/Slovnicek.htm#prostrkani>. 
19

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 130. 
20

 Písmařské názvosloví (bývalá oborová norma) [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z www: 

<http://www.typo.cz/_typo/typo-normy-pismar.html>. 
21

 Terminologie [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z www: 

<http://www.repronis.cz/navody/clanek/119.html>. 
22

 Terminologie [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z www: 

<http://www.repronis.cz/navody/clanek/119.html>. 
23

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 195. 
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vnitřním členěním.
24

 

Typ písma je pojmenování konkrétního písma jeho přesným názvem.
25

 

Typografie je výtvarný obor, součást užité grafiky soustřeďující se především na 

grafické návrhy všech druhů tiskovin, písma i značek.
26

 

Verzálka je písmeno velké abecedy odvozené z původní latinky.
27

 

Záhlaví je označení v horní části periodické i neperiodické publikace; v 

novinové sazbě mimo data a stránkové číslice je sem hlavně umístěno obsahové 

zaměření strany umožňující snadnou a rychlou orientaci; záhlaví bývá zpravidla 

umístěno v hlavě stránky (sazebního obrazce; odtud jméno) a od textového bloku je 

odděleno linkou nebo jen mezerou; ve spodní části strany se tato úprava nazývá zápatí.
28

 

1.3 Základní struktura tištěných periodik 

Jak uvádí dvojice mediálních vědců Graeme Burton a Jan Jirák, atraktivita 

mediálního produktu je stejně rozhodujícím faktorem jako jeho obsahová kvalita. 

„Prodej předpokládané pozornosti je základem podnikání v mediální sféře. Média se 

,živí tím‘, že nabízejí inzerentům předpokládanou pozornost, kterou věnuje publikum 

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

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

dle svého uvážení si koupí tiskovou plochu či vysílací čas na zařazení reklamy.“
29

  

Grafická úprava periodika je nicméně primárním pojítkem mezi čtenářem a 

redakcí, ve větší či menší míře zastupuje obsah a zaměření novinářského celku. „Čtenář 

se nejprve snaží vnímat stránku jako celek (...). V následující fázi rozlišuje a poznává – 

podle celkového uspořádání grafických prvků na stránce a jejich řešení – hlavní prvky a 

dochází k vlastnímu smyslovému vnímání.“
30

 Jan Barták v knize Základy grafické 

úpravy periodik rozvíjí myšlenku, že grafická podoba novin nebo časopisu má za cíl 

vyvolat hlavně aktivní vztah čtenáře k tomuto periodiku, tedy jeho pozornost. Tuto 

pozornost lze pak z hlediska vědního oboru psychologie rozdělit na dva typy: pozornost 

                                                 
24

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 178. 
25

 HORNÝ, Stanislav. Počítačová typografie a design dokumentů. Praha : Grada Publishing, 1997, s. 64. 
26

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 197. 
27

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 203. 
28

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 211. 
29 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2003,  s. 329. 
30 BARTÁK, Jan; HLADKÝ, Miroslav. Základy grafické úpravy periodik. Praha : Novinář, 1981, s. 16. 



10 

 

 

 

bezděčnou a pozornost úmyslnou. (Barták, 1981)  

Pozornost bezděčná je závislá především na vnějších podnětech – v případě 

novin a časopisů na grafických výrazových prostředcích. Nakolik ovlivní například 

článek v časopisu čtenářovu pozornost, je dané například jeho umístěním v rámci strany 

a celého periodika, ale také tím, jaké dílčí grafické prostředky byly využity k jeho 

zvýraznění oproti ostatním materiálům.  

Pozornost úmyslná je pak udržována hlavně relevancí obsahu. Podle Bartáka je 

záměrná pozornost do značné míry podmíněna právě předchozím vyvoláním pozornosti 

bezděčné, kterou má zároveň i nadále udržovat: „Počáteční bezděčná pozornost by se 

rychle vytratila, kdyby grafický akcent, který čtenáře ,přilákal‘ na určité místo na 

stránce, nebyl provázen společenskou závažností a zajímavostí obsahu sdělení, jež 

uvozuje. Myšlenkové bohatství materiálů musí být ovšem vyjádřeno odpovídajícími 

slovesnými i grafickými prostředky.“
31

 Výše zmíněné dvě fáze pozornosti upozorňují na 

to, že forma (grafická podoba) a obsah novinářských celků jsou na sobě přímo závislé a 

vzájemně se ovlivňují. 

1.4 Prvky časopisecké grafiky   

Pro analýzu změn, kterými sledované ekonomické týdeníky prošly, je třeba se 

nejdříve obecně zaměřit na prvky, které budou porovnávány.  

Časopisy si stejně jako noviny uchovávají některé neměnné prvky, které se 

„opakují ve stejné podobě a na stálém místě ve všech vydáních“.
32

 Mezi tyto prvky 

odborná literatura řadí především písmo, záhlaví, logotyp, případně slogan na titulní 

straně, číslování stránek, tiráž, typy písma, označení stálých rubrik apod. Mezi stálé 

typografické, ale svým obsahem proměnlivé prvky patří také obsah, údaje o konkrétním 

vydání, text pravidelných rubrik aj. (Horný, 1997) 

1.4.1 Písmo 

Základní funkcí písma tištěného periodika je jeho dobrá čitelnost. Podstatnou 

funkcí je, aby jeho čtení neunavovalo a písmo i celková úprava doplňovaly a 

zvýrazňovaly obsah tiskoviny. Novinové a časopisové písmo má „zvětšenou střední 

výšku, má robustnější písmové tahy, minimální rozdíly ve stínování a otevřenou kresbu 

v uzavřených prostorech oblých písmových znaků, aby bylo dobře čitelné i 

v nejmenších stupních. Nejvhodnější jsou lineární serifová písma (např. Caslon, 

                                                 
31

 BARTÁK, Jan; HLADKÝ, Miroslav. Základy grafické úpravy periodik. Praha : Novinář, 1981, s. 18. 
32

 HORNÝ, Stanislav. Počítačová typografie a design dokumentů. Praha : Grada Publishing, 1997, s. 253. 
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Baskerville, Scotch Roman, Franklin Gothic, Frutiger, Bauer Bodoni, Griffith, Miller, 

Poynter, Old Modern).
33

 

Garcia (2002) nabízí čtyři tipy, jak vybrat správné písmo:  

1. Musí být snadno čitelné – pro text je nejvhodnější použít velikost 9 nebo 10. 

2. Písmo by mělo nabízet širokou škálu vyznačovacích řezů. 

3. Písmo by mělo obsahovat diakritiku daného jazyka. 

4. Originální písmo musí rovněž budit dojem nezaměnitelnosti typografické 

tváře listu, ale nikoli na úkor čitelnosti. 

1.4.2 Logotyp 

Jedním z nejpodstatnějších prvků typografie tištěných periodik je logotyp (též 

logo). Podle Garcii (2002) by logo umístěné na titulní straně mělo ubýt jednoduché, 

poutavé a být v souladu s charakterem tiskoviny.  

V počátcích tištěné mediální produkce byly logotypy jednoduché, málo výrazné 

a vytvořené ze stejného tiskařského písma, ze kterého byl sázen i samotný text. „Díky 

rostoucí konkurenci a snaze upoutat pozornost se začaly mnohé logotypy zvýrazňovat 

tučnějšími nebo zdobnějšími variantami písma, například písmem gotickým, které 

přetrvaly u některých novin dodnes. Některé noviny používají k logotypu i ilustraci 

nebo piktogram, který by měl být snadno rozpoznatelný.“
34

 S vizuální podobou novin a 

časopisů nesouvisí jen podoba logotypu, ale také způsob jeho umístění na titulní straně a 

další doplňující prvky. 

1.4.3 Titulní strana 

První strana tištěného periodika je specifickým útvarem novinářského celku. 

„Kámen úrazu spočívá v tom, že titulní stránky jsou víceúčelové a jejich úspěšný návrh 

předpokládá vyvážený kompromis mezi protichůdnými požadavky různých fází 

prohlížení.“
35

 Titulní strana na rozdíl od vnitřních musí podle Klimeše (2001) splňovat 

mnohem více účelů: 

1. Musí být tak nápadná, aby přitáhla pozornost čtenáře (otázka jedné sekundy).  

2. Následně jej musí zaujmout (dvě až tři sekundy) natolik, aby si ji dále 

                                                 
33

 GARCIA, Mario. Pure Design : 79 simple solutions for magazines, books, newspapers 

and websites [online]. St. Petersburg, Florida : Miller Media, 2002 [cit. 2014-03-15]. 

Dostupné z www: <http://issuu.com/mariogarcia/docs/mario_garcia_pure_design>. 
34

 BERRY, John D. Contemporary Newspaper Design. West New York : Mark Batty Publisher, 

2004, s. 192.  
35

 KLIMEŠ, Jeroným. Titulní strany jsou víceúčelové [online]. 2001. [cit. 2014-24-03].  

Dostupné z www: <http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/titulnistrany.htm>. 
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prohlížel či aby časopis otevřel. Tyto tři sekundy představují asi dvanáct skoků oka. To 

postačuje na zaznamenání jednoho většího či dvou menších obrázků, názvu časopisu či 

díla a přečtení jednoho až dvou krátkých nápisů.  

3. Pokud bude podle Klimeše čtenář dále pokračovat v prohlížení, pak jej titulní 

strana musí informovat o obsahu díla, a to již převážně verbálně. Význam v této fázi 

mají spíše dokumentární fotografie než ilustrativní. Zde jsou již vnímány nápisy jako 

významové celky a zákazník začíná přemýšlet o tom, zda jej zajímá určitá věc z toho 

daného prezentovaného pohledu.  

Výše zmíněné účely titulní strany mohou na jejich tvůrce v některých případech 

klást protichůdné požadavky. „Vždy to bude jen více nebo méně vyvážený kompromis, 

který bude uspokojovat každou fázi pouze z části. Například velký nápis může 

vyvažovat nepříliš poutavé dokumentární foto, naopak poutavá ilustrativní fotografie 

může navodit zvědavost vůči neznámému a tedy nepříliš vzrušujícímu obsahu. Toto 

hledání kompromisů mezi kompromisy je podstatou umění žurnalistů či nakladatelů, 

kteří se většinou řídí zkušeností, citem a intuicí.“
36

 

1.4.4 Typografické prvky 

Nadtitulek, podtitulek, perex. Časopisecké články jsou strukturované, vedle 

titulků a textu jsou vybaveny i podtitulky, nadtitulky a perexy. „Titulky společně s 

obrázky poutají největší pozornost čtenáře. Co nejstručněji a nejvýstižněji shrnují 

informace obsažené v textu. Každé noviny by měly dodržovat svá pravidla používání 

velikosti titulků pro články různé důležitosti. Například velikost titulku hlavního článku 

36 bodů, velikost podtitulu 18 bodů, perexu 12 bodů a textu článku 10 bodů.“
37

 

 Popisky fotografií. Třetím poutačem čtenářské pozornosti jsou popisky. „Popisek 

by měl být vždy alespoň o 1 stupeň větší než zbytek textu. Měl by začínat tučně, aby 

první dvě nebo tři slova působila jako minititulek.“
38

  

Rámečky, linky, lišty. Jsou určeny k rychlejší navigaci čtenáře po stránce 

časopisu. Podle Garcii (2002) zvýrazňují, oddělují či doplňují články.  

Fotografie, ilustrace, infografika. Účelem všech těchto prvků v tištěném 

periodiku je vhodně doplňovat textovou část. „Fotografie obrazově informuje o tom, co 

se stalo. Zároveň dokáže zprostředkovávat emoce. Ilustrace se naopak hodí tam, kde je 

                                                 
36

 tamtéž 
37

 GARCIA, Mario. Pure Design : 79 simple solutions for magazines, books, newspapers 

and websites [online]. St. Petersburg, Florida : Miller Media, 2002 [cit. 2014-03-26]. 

Dostupné www: <http://issuu.com/mariogarcia/docs/mario_garcia_pure_design>. 
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možné použít více abstrakce (…). Informační grafika je oblíbenou formou pro 

vysvětlení a popis složitých procesů a informací.“
39

 

2. Stanovení hypotéz 
Segment ekonomických týdeníků podobně jaké celé odvětví tištěné mediální 

produkce čelí v posledních několika letech problémům s poklesem prodeje a úbytkem 

čtenářů především v důsledku konkurence z jiných oblastí mediálního trhu.
40

 Čelit se 

tomu snaží mimo jiné také částečnými i zásadními úpravami grafické podoby a 

obsahové náplně titulů.  

Tato diplomová práce se konkrétně věnuje změnám, kterými ekonomické 

týdeníky – Ekonom, Euro a Profit – prošly v období šesti let od roku 2006 do roku 

2012. Všechna tři periodika představila za tu dobu nejméně dva grafické relaunche, 

které byly provázeny i změnou obsahu. Práce analyzuje, jak změny podoby týdeníků, 

pokud vůbec nějak, ovlivnily jejich pozici na mediálním trhu.  

Na tomto místě stanovím hypotézy, jejichž pravdivost hodlám potvrdit či 

vyvrátit. Jedná se o jeden hlavní a jeden vedlejší výrok. 

Hlavní hypotéza: „České ekonomické týdeníky prošly v uplynulých letech 

několika obsahovými i grafickými relaunchi. Výsledky těchto změn se ale jen 

minimálně promítly do vylepšení postavení týdeníků na mediálním trhu – zásadně 

nedošlo ani ke zvýšenému zájmu zadavatelů inzerce, ani vyšší prodejnosti či čtenosti.“ 

Vedlejší hypotéza: 

„Ekonomická krize v druhé polovině první dekády 21. století postihla také český 

mediální trh, ekonomické týdeníky nevyjímaje. Na jejich tehdejší vývoj a směřování 

měla zásadní vliv.“ 

K ověření hypotéz byly použity dvě metody
41

 – analytická a komparativní. 

Aplikovány byly na ekonomické týdeníky Ekonom, Euro a Profit ve zkoumaném 

období.
42

 Analytická metoda posloužila k důkladnému rozboru jednotlivých čísel 

časopisů z hlediska grafického i obsahového. Výsledky výzkumu jsou pak uvedeny 

v kapitole 6. Při analýze proměn periodik jsem výtisky rozdělil do skupin spadajících do 

                                                                                                                                               
38

 tamtéž 
39

 TALAROVIČ, Martin. Noviny jako fenomén 21. Století, Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova 

univerzita, Fakulta informatiky, Aplikovaná informatika. Vedoucí práce doc. Mgr. Vítězslav Švalbach. 
40

 Charakteristice a stavu českého mediálního trhu se věnuji v kapitole 3. 
41

 S použitím poznatků z TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 

Praha : Portál, 2010.  
42

 Čerpal jsem z výtisků z osobního archivu a archivu vydavatelství Economia. 



14 

 

 

 

období před datem grafických a obsahových změn a po něm. Z toho vzorku jsem pak 

vybral vždy deset výtisků tak, aby průběžně pokryly celé dané období. 

U sledovaných výtisků byly zkoumány vybrané aspekty grafického a 

typografického zpracování. Důraz byl kladen především na: 

1. Titulní stranu: změna logotypu (písmo, velikost, barva, orientace na straně); 

přeměna označení ročníku, čísla a data vydání; změny v grafice titulní strany – použití 

motivu (fotografie, nebo grafický motiv), barevnost, umístění poutacích prvků na hlavní 

materiály čísla apod. 

2. Vzhled vnitřních stran: důraz na šířku sloupců, jejich počet a umístění na 

straně, zarovnání (do bloku, nebo na prapor), velikost a řádkování titulků, perexů, 

použití nadtitulků, umístění jména autora, umístění linek, použití barev, doprovodné 

grafiky apod. 

3. Užité písmo: písmo titulků, nadtitulků, perexu, podtitulků, hlavního textu, 

písmo v doprovodných boxech, mezititulků atd.; k určování písma jsem použil jednak 

osobně nabyté zkušenosti a informace z redakcí časopisů
43

, v nejasnostech jsem využil 

webovou stránku Myfonts.com (sekce What The Font a Find Fonts), k ověření pak 

internetové stránky Fontshop.com a Linotype.com; k identifikaci typu písma byly při 

ověřování použity vždy nejméně tři vzorky textu z různých částí vydání časopisů. 

4. Poměr a umístění fotografií, ilustrací a doprovodných grafických prvků ve 

vydáních před redesignem a po něm, v jednotlivých číslech a vývoj jejich počtu v rámci 

sledovaného období.  

3. Charakteristika mediálního trhu 
Role periodického tisku potažmo tištěných médií se v současné době zásadně 

proměňuje. Tyto změny se stávají častou náplní společenských debat a analýz 

odborníků i názorových výměn laické veřejnosti. Proměna role tzv. tradičních médií, 

mezi která patří tištěné novinářské celky, začíná především s nástupem médií šířených 

elektronickou cestou a zejména rozvojem internetu. „V tomto ‚myšleném prostoru‘ se 

začala velmi rychle rozvíjet nejrůznější ‚nová média‘, tedy rozmanité komunikační 

aktivity, od interpersonálních (např. elektronické pošty) přes skupinové (nejrůznější 

diskusní kluby, chaty a konference) po skutečně veřejnou komunikaci (internetové 

                                                 
43

 Informace získané při osobním setkání artdirectorem vydavatelství Economia Janem Vyhnánkem,s 

artdirectorem týdeníku Euro Tomášem Novákem a bývalým artdirectorem Profitu Martinem Siebertem. 
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deníky a časopisy, internetové rozhlasové stanice, www stránky apod.).“
44

 Tento nástup 

souvisí s technologickým pokrokem, který má zásadní vliv na mohutnou vlnu 

přirozeného procesu vývoje lidské civilizace – na globalizaci. Mezi nové vynálezy, 

které se na tomto procesu podílejí, patří již zmíněný internet, rozvoj počítačů, rychlé 

mobilní komunikace a sociálních sítí. Tištěná média se tak dostávají do střetu s 

informační nabídkou internetových serverů, kterým ze své podstaty nemohou 

konkurovat rychlostí přenosu informací, ale také s jakýmisi veřejnými mediálními 

zdroji, kdy se veřejnost podílí na vzniku mediálních obsahů, – informacemi šířenými 

přes Facebook, Twitter, Google+ apod. V počátcích nástupu nové konkurence čelily 

úbytku čtenářů především deníky, v poslední době (v období datovaném zhruba k 

pomyslnému nástupu hospodářské krize, tedy kolem roku 2008) ale důsledky dopadají 

také na časopisecký trh.    

Proměny světa médií jsou také patrné na změnách vlastnictví vydavatelských 

domů (například koupě skupiny Mafra miliardářem Andrejem Babišem z roku 2013) či 

jednotlivých titulů (výměna ekonomického týdeníku Profit za časopis Sedmička mezi 

mediálním domem Empresa Media a vydavatelstvím Mladá fronta v roce 2012). 

Dochází také k úpravě počtu a obsahu periodických i neperiodických titulů. A s 

částečným přesunem konzumentů médií na internet a elektronické zdroje souvisí snaha 

producentů médií o zpoplatnění přístupu k obsahu elektronických médií. Stanovit 

úspěšný model, jak více vydělávat i na tomto obsahu, se snaží nejen majitelé tištěných 

médií, ale také vlastníci rozhlasových a televizních stanic. Spisovatel, publicista a 

expert na nová média Miloš Čermák ve svém článku věnujícímu se zpoplatnění 

zpravodajských webů uvažuje, že „(...) nejčastější argument odpůrců placeného obsahu 

zní: ,Když zavedeme placení, budou si naše zprávy číst lidé jinde. A my přijdeme o 

peníze z reklamy.‘ Nevím, jestli jste ještě schopni slyšet tu hlavní nelogičnost 

zmíněného argumentu. ,Naše‘ zprávy? Jak by si někdo mohl číst ,naše‘ zprávy na jiném 

serveru?”
45

 Podle Čermáka je tedy zásadní kvalita nabízeného obsahu; za ten kvalitní 

bude konzument ochoten zaplatit a vydavatelství se tak otevřou nové zdroje příjmů. 

3.1 Časopisy a magazíny – základní charakteristika  

Jak již bylo uvedeno výše, časopis je specifickým typem novinářského celku, 

                                                 
44

 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha : Portál, 2007, str. 197.  
45

 ČERMÁK, Miloš. Lidé nebudou platit za obsah. OPRAVA! Lidé nebudou platit za ŠPATNÝ obsah. 

Mediář [online]. 28. 5. 2010. [cit. 2014-04-05]. Dostupne z www: <http://www.mediar.cz/internet/lide-

nebudou-platit-za-obsah-oprava-lide-nebudou-platit-za-spatny-obsah/>. 
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jehož přesné vymezení na území České republiky definuje zákon, jenž rozumí „(...) 

periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se 

stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v 

kalendářním roce.“
46

  Časopis bývá nejčastěji definován jako druh periodicky 

vycházející tiskoviny, která se od novin deníkové typu odlišuje zejména vzhledem, ale 

také obsahem a zaměřením témat. „Časopisy nabízejí méně aktuální články, tématům 

však věnují větší prostor, což umožňuje podrobnější seznámení s probíranými oblastmi 

a mnohdy větší přitažlivost pro čtenáře.“
47

  

Časopisy jsou zpravidla specificky zaměřeny, čímž cílí na vyhraněnější okruh 

konzumentů než deníkové zpravodajství. Čtenář pak v časopisech hledá detailní a 

specializované informace v daném oboru. „Z hlediska širší veřejnosti jsou asi 

nejzajímavější tituly, jež jsou jí běžně dostupné a které se ji (nebo některé její části) 

pokoušejí z různých důvodů oslovit. S jistou dávkou zjednodušení se jedná o tituly 

dvojího typu: na jedné straně jsou tituly řekněme menšinové, které se obracejí na 

vybrané existující skupiny čtenářů s nějak vyhraněnými zájmy (například Dějiny a 

současnost) či postoji (například Respekt), na druhé straně tituly masové, jejichž 

hlavním (a asi jediným) posláním je generovat zisk tím, že utvářejí nejrůznější čtenářské 

skupiny definované vybranými sociodemografickými charakteristikami a životním 

stylem, a ty pak nabízejí inzerentům, jejichž produkce je na tyto skupiny zaměřena.“
48

 

Pro úplnost ještě vysvětleme rozdíl mezi pojmy časopis a magazín. Všeobecně 

se za magazín považuje časopis, který je hojně ilustrovaný, zaměřuje se na široký okruh 

témat a spojuje námětově a žánrově nesourodé oblasti. Vedle tištěných magazínů se 

tímto pojmem označují také specifické rozhlasové a televizní pořady. Mezi specifický 

druh magazínů patří tzv. reset magazíny. Jedná se o české mutace časopisů, které 

vycházejí úspěšně v zahraničí, na základě udělení licence nebo v dceřiných 

společnostech.
49

 „Boom těchto časopisů v posledních letech, který vyvolává takovou 

pozornost a do kterého se vkládá tolik očekávání, je možná určitým optickým klamem – 

se zpožděním se tu odehrává stejný proces, jaký u masových produktů proběhl 

                                                 
46

 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů. 
47

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 42. 
48

 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 

HEKERLOVÁ, Silvie (ed.). 10 let v českých médiích. Praha : Portál., 2005, s. 82. 
49

 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 

2004, s. 42 a 115. 
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začátkem devadesátých let.“
50

 Takovým formátem je i česká mutace amerického 

časopisu Forbes, která začala jako měsíčník vycházet v listopadu 2011 a ve zkoumaném 

období se stala konkurencí pro české ekonomické týdeníky. 

Internetové stránky Unie vydavatelů
51

 v sekci, která se věnuje časopisům, 

vypisuje deset zásadních předností, proč by zadavatelé inzerce měli při nakupování 

inzertního prostoru dát přednost časopisům před deníky. Patří sem zasažení cíleného 

publika, tedy možnost oslovení konkrétního okruhu čtenářů, zdůraznění, že časopis 

poskytuje publikum, které věří inzerci – a proto je také pravděpodobné jeho zatažení do 

reklamního sdělení. Podle Unie vydavatelů také časopisy poskytují odpovídající inzertní 

prostor, který ovlivňuje podstatnou část celkové čtenářské zkušenosti, vytvářejí náladu 

čtenáře, ovlivňují čtenáře tak, že se budou chtít podílet na tom, co vidí, efektivně působí 

na vytváření povědomí, zvyšují sílu slova, vedou lidi k vyhledávání informací o 

produktech a službách na internetu, hrají klíčovou roli při zvyšování nákupní preference 

a podpoře prodeje a poskytují měřitelnou návratnost investic.
52

 

Studie vytvořená Henley Centrem
53

 v roce 2004 představila možnosti, jak 

mohou časopisy získat pozornost nového publika. Podle ní jsou konzumenti dnes již 

tolik přesyceni médii a informacemi, které se na ně neustále valí, „(...) že ani pro média 

ani pro inzerenty dnes vůbec není jednoduché získat si pozornost publika. Henley 

Centrum formulovalo čtyři způsoby, jak si mají časopisy získat pozornost publika. 

Důvěra: kamarád a advokát; Podpora: pomoc při organizování našeho všedního dne; 

Status: náš smysl pro to někam patřit; Účast: most k interaktivitě.“
54

 Podle výzkumů 

Henley Centra lidé stále věří v tradiční hodnoty, časopis by tak měl patřit mezi 

jedincovy nejbližší přátele, zapadat do konceptu jeho důvěrného světa, je jeho 

majetkem, osoba jej vždy aktivně užívá. Jako podporu pak výzkumníci charakterizují 

schopnost časopisů pomoci jedinci v osobním rozvoji, když umožňují naplňovat jeho 
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individuální potřeby a zájmy – hrají důležitou roli při organizaci běžného lidského 

života. Třetí způsob, jak podle Henley Centra mají časopisy získat pozornost publika, je 

spojen s odvěkou lidskou potřebou někam patřit. Časopisy tak mohou být důležitým 

způsobem, jak jedinec buduje a posiluje svůj status. Čtvrtým způsobem získávání 

publika je vyzdvihnutí předností časopisů ve srovnání s novými médii: „Po desetiletí 

vydavatelé uváděli, že žádné jiné médium čtenáři neposkytuje takovou kontrolu jako 

tisk. Při čtení novin či časopisů se jedinec může zastavit, vrátit se k předcházejícímu 

článku, což v případě sledování televize či poslechu rádia možné není. Dvacetivteřinová 

reklama trvá dvacet vteřin a pak skončí. Noviny a časopisy ovšem můžeme studovat tak 

dlouho, jak chceme.“
55

 

3.2 Typologie časopisů 

Český časopisecký trh v současné době poskytuje pestrou nabídku vydávaných 

titulů, které se liší grafickým zpracováním i obsahovou nabídkou. Čtenáři si mohou 

vybírat z titulů z různých konkrétních oblastí, podle různé periodicity vydávání. 

Klasifikace časopisů se v různých specializovaných publikacích liší. Například 

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace časopisy třídí podle 

nákladu (masové versus malonákladové), zaměření na cílové skupiny (dětské, pro 

mládež atd.), zájmů (auto-moto, hudba, zahrada apod.), pohlaví (časopisy pro ženy, pro 

muže), odbornosti (lékařské aj.), obsahu a podle zaměření na segment publika 

(politické, rodinné, popularizační, odborné, humoristické). Do odborné časopisecké 

produkce podle publikace spadají také vědecké časopisy a bulletiny s čtvrtletní až 

půlroční dobou vycházení. Jako specifický fenomén uvádí tzv. zpravodajské časopisy 

(např. Time, Spiegel, Fokus). S rozvojem technologií a internetu dnes tradiční tištěná 

média čelí konkurenci ze strany elektronických zpravodajských serverů, magazínů nebo 

blogů.
56

    

Ministerstvo kultury České republiky, pod které spadá oblast médií a audiovize, 

třídí časopisy podle obsahového zaměření (tato kategorizace slouží pro hledání v 

databázi periodického tisku): ilustrované časopisy přinášející informace a reportáže; 

politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace; časopisy pro ženy nebo pro 

muže a tiskoviny rodinného typu; rozhlasové a filmové časopisy; tiskoviny věnované 

turistice, cestování, volnému času a sportu; populárně historické a zeměpisné tiskoviny; 
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populárně vědecké a technické tiskoviny; tiskoviny pro děti a mládež, obrázkové seriály 

a obrázkové tiskoviny; další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit); odborné 

časopisy (technické, vědecké a výzkumné); orgány odborů, politických stran, spolků 

atd.; pojišťovací časopisy; podnikové časopisy; farní zpravodaje; další periodika určená 

omezenému publiku (nelze jinam zařadit); obecní zpravodaje.
57

  

Další kategorizace nabízí Unie vydavatelů, která časopisy dělí do 21 skupin, a to 

na: časopisy – bydlení, bytová kultura; časopisy – informační a komunikační 

technologie; časopisy – péče o zdraví; odborné časopisy; časopisy – vaření; časopisy – 

zahrada a hobby; časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování; časopisy 

počítačových her; časopisy pro děti a mládež; časopisy pro ženy; časopisy pro ženy – 

čtení, křížovky a soutěže; časopisy programové; časopisy životního stylu pro muže; 

časopisy životního stylu pro ženy; motoristické časopisy; ekonomické časopisy
58

; 

společenské časopisy; časopisy – hudba, film a foto; časopisy zdarma; sportovní 

časopisy; zpravodajské týdeníky – celostátní.
59

  

3.3 Časopisy na českém trhu od počátku 90. let 20. stol.  

3.3.1 Období před ekonomickou krizí 

Před rokem 1989 existovala na českém časopiseckém trhu ucelená nabídka 

titulů, která si nekonkurovala. „Typologie časopisů existující před rokem 1989, pro niž 

bylo typické, že pro jednotlivé čtenářské skupiny určené především věkem, popřípadě 

pohlavím či zájmy byl v nabídce zpravidla jeden titul, se zcela zásadně proměnila. Mezi 

určující rysy této proměny patřilo doplnění nabídky o nové tituly, které buď v dosavadní 

nabídce nebyly zastoupeny jako kategorie (například časopisy zpravodajské typu Týden 

či časopisy erotické a pornografické), nebo měly představovat konkurenci k nabídce 

stávající (např. společenský časopis Respekt).“
60

 Společně s celospolečenskými 

změnami na konci roku 1989 a začátku devadesátých let minulého století tak došlo k 

mnoha zásadním proměnám i na mediálním trhu. „Budování nového systému médií v 
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podmínkách liberální demokracie bylo podmíněno zásadní změnou nové mediální 

legislativy zajišťující oddělení státu a médií a umožňující faktické osamostatnění chodu 

médií od vlivu státního a stranického aparátu.“
61

 Kategorie časopisů tak po roce 1989 

zaznamenala tři podstatné trendy. Prvním je uvedení zcela nových typů časopisů, které 

v Česku v předchozím období zcela chyběly. Druhým trendem je příchod na mediální 

scénu takových druhů časopisů, které v minulém období představovaly konkurenci 

oficiálním periodikům nebo byly výhradně zaměřené na kritickou reflexi doby, kam v 

současnosti patří například Respekt, který v roce 1990 vznikl z periodika s názvem 

Informační servis. (Köpplová, 2005) A třetím trendem byla reforma titulů v 

předlistopadové době oblíbených (Vlasta, Květy) a snaha o jejich uchycení v nově 

vzniklém konkurenčním prostředí, o adaptaci na nově vzniklé tržní poměry, v nichž 

hlavní tón začalo udávat chování velkých vydavatelských domů. Výjimečně se objevil i 

pokus obnovit titul starší (např. Junák). (Köpplová, 2005) 

Podle Köpplové (2005) představovalo hlavní proměnu českého časopiseckého 

trhu vytvoření nové vlastnické struktury a hlavně vstup zahraničních vlastníků a s tím 

také související uvedení reset magazínů. „Další výraznou změnu prodělal způsob 

zpracování obsahu časopisů. Ustavila se v zásadě nová ,časopisecká kultura‘ 

vyznačující se vizualizací obsahu a nápadnou trivializací obsahů i jazyka, větší 

nápadností grafické úpravy a průnikem produktů public relations do mediálních 

obsahů.“
62

 Svou roli při nabídce médií konzumentům začal hrát také marketing. Na 

začátku devadesátých let například zaujala televizní reklama na týdeník Ekonom 

provázející jeho launch na podzim roku 1991 a zdůrazňující jeho týdenní periodicitu se 

sloganem: „Přesnější než metronom, týden co týden, Ekonom.“
63

 Vydávání novin a 

časopisů se podle Köppla (2005) řídí podobnými principy jako prodej 

rychloobrátkového zboží. 

V devadesátých letech přichází také zásadní zlom v mediální produkci 

související s nástupem internetu. „V únoru 1992 došlo k propojení Československa 

s internetem  (...) V roce 1996 zahajuje svou činnost první katalogový vyhledávač 

Seznam.cz (...) Po roce 2000 se internet rychle začal rozšiřovat a stal se významnou 

oblastí mediální produkce. ‚Tradiční‘ média si uvědomovala, že bez přítomnosti v 
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internetu jim hrozí ‚neviditelnost‘.“
64

 Dochází také k formální proměně obsahů, 

postupně se prosadil trend směřující ke stále kratším textům a zřetelná inspirační 

závislost na estetice internetových stránek. Podle Köpplové (2005) časopisy (společně s 

dalšími médii, jako jsou televize a denní tisk) významně přispěly k odklonu společnosti 

od tradiční orientace na psaný verbální projev, na využívání záznamu sdělení 

přirozeným jazykem. Umožnilo jim to především to, co je, jak již bylo zmíněno výše, 

odlišuje od deníkové produkce, tedy důraz na vizualizaci – časté využívání obrazových 

a grafických výrazových prostředků. 

Do roku 2006 tak v období od začátku devadesátých let vznikl pestrý trh 

vydávaných časopisů zasahujících do všech oblastí lidského života. Vývoj tohoto trhu 

do jisté míry kopíroval proměňování celé české společnosti. „Změny, kterými časopisy 

pro širokou čtenářskou veřejnost z typologického hlediska procházely, se časově 

překrývaly s posunem českého prostředí směrem ke spotřební, masové společnosti, 

kultuře prožitku a ,konsumerismu‘.“
65

 Zjednodušeně řečeno: časopisy na sebe ve 

zvýšené míře začaly brát roli „servisu pro spotřebitele“, tedy „(...) rádců, kteří se 

pokoušejí svým čtenářům radit v obecném i přísně specifickém výseku zájmu, učit je, 

jak postupovat v konfrontaci s těžko uchopitelnou či prostě neuchopitelnou každodenní 

realitou společnosti a s její neúprosnou složitostí – vytvářenou namnoze především 

nepřehlednou produkcí služeb, značkového i neznačkového zboží, valící se v lavině 

reklamy, marketingových praktik, vytváření image a záměrné manipulace.“
66

 K 

nejpočetnější skupině časopisů patřily ty, které cílily na dětské a dospívající čtenáře, na 

volný čas a s ním související zábavu. Postupně také začíná docházet k patrnému vlivu 

zadavatelů inzerce na obsah tištěné produkce. „Časopisecké tituly určené široké 

veřejnosti oslovují své čtenáře téměř výhradně v době jejich volného času a tituly s 

nejvyššími náklady a největšími příjmy z inzerce jsou ty, které se pohybují v oblasti 

časopisů pro volný čas, hobby, programových časopisů, časopisů pro ženy.“
67

 

3.3.2 Časopisy v období ekonomické krize 

V druhé polovině první dekády 21. století dochází k postupnému zhoršování 

stavu ekonomik. „I když hospodářská krize udeřila naplno 7. září 2008, kdy americká 
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vláda oznámila, že převezme kontrolu nad polostátními hypotečními agenturami Fannie 

Mae a Freddie Mac, problémy se objevily už dříve. Na konci roku 2006 se totiž začal 

otřásat hypoteční trh v USA, jehož kolaps postupně přerostl v globální krizi.“
68

 Tato 

situace stejně jako jiné události samozřejmě ovlivňuje také mediální trh. Český 

periodický tisk se začíná potýkat se zvyšujícím se poklesem zájmu ze strany čtenářů i 

reklamních zadavatelů. Například v roce 2009 tehdejší generální ředitel firmy T-Mobile 

ve svém sloupku v týdeníku Ekonom píše: „Zvažují-li však před koncem roku 

podnikatelé v českých médiích, zdali nezavřou některé tituly, případně propouštějí-li 

novináře či personál redakcí, nejedná se o klasický projev globální ekonomické krize, 

ale spíše o návrat do normálního stavu. Nafouknutá česká mediální bublina je zkrátka 

před splasknutím.“
69

 Tento problém se nevyhýbá ani českým ekonomickým týdeníkům, 

jejichž majitelé čelí poklesu příjmů z inzerce i prodaných výtisků a stejně jako vlastníci 

jiných typů médií se snaží najít nové zdroje příjmů. Mediální trh od roku 2008 každý 

rok klesal, vyrovnával s poklesem reklamních investic, což ve spojení s proměnou 

celého prostředí, ovlivněného především expanzí digitálních médií, kladlo nároky 

hlavně na vlastníky tradičních médií. Vydavatelé tisku, provozovatelé rádií, ale i 

televizních stanic, jsou v důsledku nižší inzertní aktivity a rostoucí fragmentace 

pozornosti mediálních příjemců nuceni hledat nové zdroje příjmů a musejí uvažovat o 

tom, jak co nejvíce vytěžit z produkce mediálních obsahů. (Vojtěchovská, 2012) 

Trh tištěných médií se tak stran příjmů potýká s dlouhodobým poklesem. Pew 

(2008) uvádí, že čtenost novin v USA poklesla od roku 1993 do roku 2008 z 58 % na 34 

%. „Velikost globálního trhu s novinami v roce 2010 poklesla o 10,2 %“ (Fenez a Van 

der Donk, 2009). Reklamní příjmy vydavatelů v USA poklesly v letech 2007 a 2008 o 

23 % a v roce 2009 poklesly o dalších 26 % (Pew, 2010). Několik prominentních listů 

včetně Washington Post, Boston Globe a Newsday vykázalo díky klesajícím tržbám v 

roce 2009 ztrátu (Pew, 2010).  

Mitchelstein a Boczkowski (2010) shrnuli výsledky výzkumů, které se zabývaly 

tím, zda dochází k přesunu pozornosti čtenářů od tištěných médií směrem k internetu. 

Ve svém závěru pojmenovali dvě názorové větve. Podle prvního přístupu nedochází k 
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nahrazování spotřeby novin a časopisů konzumací online mediálních obsahů. Užití 

jednotlivých druhů médií se naopak vzájemně doplňuje (Mitchelstein a Boczkowski, 

2010). „Druhá skupina autorů naopak dochází k závěru, že probíhá postupná změna 

vzorců užívání médií a nahrazování spotřeby klasických tištěných médií spotřebou 

online mediálních obsahů.“
70

  

Organizace Pew Research Center for the People and the Press přinesla ve své 

zprávě
71

 výsledky výzkumu čtenosti časopisů v USA v roce 2008 (Pew, 2008). 

Zajímavé je, že o čtenosti časopisů přináší zpráva poměrně pozitivní údaje, viz 

Tabulka 1. V roce 2008 zpravodajské magazíny četlo pravidelně 12 % Američanů 

(o 2 % méně než v roce 2006) a stejným poklesem se musely vyrovnat i ekonomické 

magazíny (Pew, 2008).  

 

 

Pravidelně Občas Skoro nikdy Nikdy 

Zpravodajské 12 % 32 % 17 % 39 % 

O osobnostech 8 % 22 % 17 % 53 % 

Ekonomické 5 % 15 % 14 % 66 % 

Technické 4 % 12 % 8 % 76 % 

Tabloidy 2 % 11 % 10 % 77 % 

Literární 2 % 9 % 11 % 78 % 

Politické 2 % 8 % 9 % 81 % 
 

(Pew 2008, s. 19) 
   Tabulka 1: Čtenost časopisů v USA 

 

Ekonomická krize na mediální trh dopadla dvěma způsoby. Lidé a v případě 

ekonomických týdeníků důležitý konzument – firmy, omezily nakupování placeného 

mediálního obsahu, u všech typů médií poklesly prodeje. Firmy se navíc v důsledku 

krize rozhodly k postupnému omezování výdajů do marketingu a začaly utrácet méně za 

reklamu. „Média jako ekonomické struktury jsou v liberálnědemokratických 

společnostech ve své současné podobě financována především ,z reklamy‘ – tedy z 

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

často prostřednictvím nějakých zprostředkujících subjektů (nejčastěji mediálních 

agentur.) Cena plochy, času i prostoru, se řídí především tím, jakou pozornost příslušné 

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

                                                 
70

 MITCHELSTEIN, Eugenia; BOCZKOWSKI, Pablo J. Online news consumption : An assessment of 

past work and an agenda for the future. New Media Society. 2010, s. 1085–1102. Dostupný také z www: 

<http://nms.sagepub/content/12/7/1085>. 



24 

 

 

 

zadavatel reklamy plánuje a chce oslovit. Příjemců je omezený počet a média o jejich 

pozornost (v ideálním případě zcela volné soutěže) soupeří. Vzniká a reprodukuje se tak 

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

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

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

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

finanční prostředky inzerentů.“
72

    

Dopad krize byl patrný i na časopiseckém trhu. Například v listopadu 2011 

vydavatelství Stratosféra ukončilo po osmi letech vydávání pánského magazínu Stuff. 

Na druhou stranu se ale v tomto období objevují také nové tituly, začíná vycházet 

například česká verze amerického byznysového magazínu Forbes. Dochází také ke 

změnám majitelů některých titulů. Na konci roku 2011 například přebírá od 

vydavatelství Stanford podnikatelský týdeník Profit společnost Empresa Media. V srpnu 

2012 pak Profit přechází do portfolia vydavatelství Mladá fronta. Týdeník ale následně 

jako samostatně vycházející titul skončil a hned se propojil s dalšími ekonomickými 

tituly vydavatelství. Empresa Media naopak od Mladé fronty získala Sedmičku, která 

začala vycházet jako společenský týdeník. (Vojtěchovská, 2012)  

3.4 Ekonomické časopisy 

Definovat, co přesně všeobecně rozumíme pod pojmem ekonomický časopis, 

není jednoduché. Obsahová náplň tohoto segmentu se v kategorizaci různých odborných 

článků a databází liší. Například internetový portál Magazíny.cz charakterizuje 

ekonomické časopisy jako ty, které „(...) obsahují ekonomické přehledy a analýzy, 

odborné informace o podnikání, sledují aktuální domácí i zahraniční dění, zabývají se 

politikou, společenskými tématy, kulturou a mnohým dalším“.
73

 Tato obšírná 

charakteristika pak zmíněnému webu dovoluje mezi ekonomické časopisy zařadit vedle 

jasně byznysových titulů jako Ekonom a Euro také například Respekt, obvykle chápaný 

jako zpravodajský či společenský týdeník, ale také třeba týdeník Marketing & Media, 

který se věnuje oblasti médií a marketingu, nebo měsíčník Právní rádce zabývající se 

hlavně právní problematikou.   

Obecně lze tedy konstatovat, že ekonomický časopis je odborným periodikem, 
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které se věnuje převážně ekonomice, byznysu, hospodářství, akciovým trhům atd. Je 

určen zájemcům o aktuální souvislosti hospodářských a politických událostí doma i v 

zahraničí. Obvykle jsou obsahy ekonomických časopisů určeny pro širokou veřejnost, 

podobně jako ekonomické rubriky v jiných médiích – ať už denících či zpravodajských 

či společenských magazínech. Z toho vyplývají také požadavky na srozumitelnost textů 

a potažmo nároky na tvůrce těchto obsahů. „Kvalifikovaný žurnalista působící v 

ekonomickém periodiku musí být skvěle orientován v problematice ekonomie, nejlépe s 

ekonomickým vysokoškolským vzděláním, musí být schopen tuto problematiku podat 

čtenářům srozumitelnou formou. Vedle toho musí také skvěle zvládat českou gramatiku 

a tvůrčí žurnalistickou praxi (vhodně zvolit žánr pro dané téma, dodržet formální 

náležitosti apod.).“
74

  

Jak již bylo uvedeno výše, mezi ekonomické časopisy jsou v Česku Unií 

vydavatelů řazeny Ekonom, Euro, do roku 2012 také Profit, a od roku 2012 měsíčník 

Forbes. Postavení všech tří týdeníků na trhu ve stanoveném období, přeměny grafické 

podoby i obsahu jsou hlavní náplní této diplomové práce.  

4. Nejvýznamnější světové ekonomické časopisy  
Ekonomické magazíny jsou významně rozšířeným segmentem mediálního trhu 

ve světě. Například internetový portál World-newspapers.com v sekci Nejdůležitější 

byznysové magazíny uvádí 40 periodik.
75

 Nerozlišuje ale, zda se jedná o deníky, 

týdeníky či časopisy s delší periodicitou. Pro účely této práce, která se zabývá českými 

ekonomickými týdeníky, proto využívám klasifikaci webu Allyoucanread.com
76

, která 

mezi nejdůležitějších deset světových ekonomických periodik řadí tyto magazíny: 

Bloomberg BusinessWeek 

BusinessWeek je týdeník, který se věnuje ekonomice a byznysu, který dlouhá 

léta vydávalo nakladatelství McGraw-Hill. V roce 2009 jej od něj koupila agentura 

Bloomberg. Do roku 2005 vycházely také evropská a asijská edice, v současnosti jen 

jedna globální. V roce 2007 BusinessWeek prošel zásadním redesignem. Vychází 

anglicky v průměrném nákladu 990 tisíc výtisků.
77
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Obr. 1: Titulní strana Bloomberg BusinessWeek 

The Economist 

Specifickým prvkem britského týdeníku The Economist je to, že jeho články 

nejsou autory podepisovány. Primárním zájmem časopisu je přinášet zprávy ze světa, 

politiky a byznysu. Pravidelně se v něm objevují i rubriky zaměřené na vědu a techniku, 

přičemž stejná pozornost je věnována i knihám a umění. Vychází anglicky v nákladu 

830 tisíc výtisků
78

. 

 

Obr. 2: Titulní strana The Economist 

Wired 

Časopis Wired je americký měsíčník, který přináší novinky a recenze z oblasti 

aktuálních trendů ze světa technologií, byznysu a kultury. Zajímavostí je, že tento 

magazín poprvé použil nové pojmy jako „the Long Tail“ („Dlouhý ocas“) či 

„crowdsourcing“. Do roku 2006 měly tištěná a online verze jiné majitele, nyní obě 

vlastní vydavatel Condé Nast. Vychází anglicky v nákladu 859 tisíc kusů
79

. 
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Obr. 3: Titulní strana Wired 

Fortune 

Magazín Fortune nabízí čtenářům zpravodajství a analýzy ze světa obchodu a 

financí. Každoročně sestavuje žebříček Fortune 500, který řadí nejvýznamnější světové 

firmy podle jejich tržeb.
 
 První takový seznam byl publikován v roce 1955. Časopis byl 

založen spoluzakladatelem společnosti Time Henry Lucem v roce 1930. Vychází 

anglicky v nákladu 857 tisíc výtisků
80

. 

 

Obr. 4: Titulní strana Fortune 

Forbes 

Měsíčník Forbes celosvětově vychází pod názvem Forbes Global, jenž nabízí 

anglicky psané články, a také v mnoha národních mutacích, například v Číně, Indii, 

Izraeli, Ruské federaci, Jihokorejské republice nebo Turecku. Z evropských zemí 

nechybí ani Slovensko a Česká republika. Průměrný náklad americké verze je 932 tisíc 

kusů
81

.  
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Obr. 5: Titulní strana Forbes 

 

 Fast Company 

Časopis s články o předních osobnostech světového byznysu, se zaměřením na 

inovace, design a udržitelnost rozvoje firem a obchodu. Vychází měsíčně. Magazín byl 

založen v roce 1995 Alanem Weberem a Billem Taylorem s následující myšlenkou: 

„Globalizace změnila byznys a byznys změnil svět.“ Jeho záměrem je především radit 

čtenářům v podnikání a v orientaci ve světě byznysu. Vychází anglicky v nákladu 

796 tisíc výtisků.
82

 

 

Obr. 6: Titulní strana Fast Company 

 

Money 

Magazín Money vydává od roku 1972 společnost Time. Ve svých článcích se 

zabývá osobními financemi, přináší informace týkající se investování, spoření, penzí a 

daní. Časopis každoročně přináší žebříček „America´s BestPlaces to Live“. Vychází 

anglicky v průměrném nákladu 1,7 milionu výtisků.
83
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Obr. 7: Titulní strana Money 

 

Entrepreneur 

Magazín určený především pro čtenáře v Severní Americe přinášející informace 

z oblastí podnikání, managementu malých firem a obchodních příležitostí. Vydává jej 

kalifornská firma Entrepreneur Media. Každý rok sestavuje žebříček 

500 nejúspěšnějších franšízových firem a uděluje cenu Podnikatel roku. Vychází 

anglicky v nákladu 657 tisíc výtisků.
84

  

 

Obr. 8: Titulní strana Entrepreneur 

 

Inc. 

Časopis Inc. se profiluje jako měsíčník určený rostoucím firmám. Každý rok 

vydává žebříček 500 nejrychleji rostoucích firem v USA. Založen byl v roce 1979 a stal 

se prvním magazínem, který na titulní stranu umístil Steva Jobse – v roce 1981. Vychází 

anglicky a jeho průměrný měsíční náklad je 783 tisíc výtisků.
85
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Obr. 9: Titulní strana Inc. 

Wirtschaftswoche 

Týdeník vycházející německy byl založen v roce 1926. Do roku 2006 vycházel 

každý čtvrtek (stejně jako český Ekonom), nyní vychází v pondělí. Přináší novinky a 

analýzy ze světa byznysu a s ním souvisejících oblastí. „Hospodářský týden“ je 

respektovaný týdeník zejména v německých obchodních kruzích a prostředí 

frankfurtské a düsseldorfské burzy. Vychází pouze německy v nákladu 173 tisíc kusů.
86

 

 

Obr. 1: Titulní strana Wirtschaftswoche 
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 
V úvodu výzkumné části se nejprve věnuji historii a současnosti českých 

ekonomických týdeníků s důrazem na období, ve kterém došlo k jejich redesignu. Dále 

popisuji konkrétní proměny časopisů porovnáváním změn výtisků před a po realunchi. 

Následně se věnuji vývoji celkových prodaných nákladů týdeníků v období před 

jednotlivými relaunchi a také vývoji čtenosti ekonomických týdeníků v daném období.    

5. České ekonomické týdeníky 
Tato práce se věnuje českým ekonomickým týdeníkům ve sledovaném období 

let 2006 až 2012. V těchto šesti letech došlo v tomto specifickém mediálním segmentu 

k několika událostem, které ovlivnily postavení jednotlivých titulů na trhu. Ať už šlo o 

výměnu vedení periodik, o jejich grafické relaunche, změny obsahu nebo změny 

vydavatele. 

Zajímavou analýzu srovnání prodejů ekonomických týdeníků přinesl v srpnu 

roku 2011 bývalý ředitel vydavatelství Economia Michal Klíma. Analýza se věnuje 

období působení šéfredaktorky Evy Hanákové v týdeníku Ekonom
87

. „Odchod Evy 

Hanákové z místa šéfredaktorky Ekonoma je příležitost podívat se, jak se vyvíjel za 

dobu jejího čtyřletého působení prodej ekonomických týdeníků. (…) Na začátku 

sledovaného období byl Ekonom lídrem v předplatném, zatímco Euro prodávalo více ve 

volném prodeji a Profit byl na třetím místě v obou kategoriích. Po čtyřech letech ve 

volném prodeji Ekonom Euro porazil, a vede tak ve všech třech kategoriích. Zatímco 

pultový prodej Eura klesl téměř na polovinu (ze 4021 na 2241), pultový prodej 

Ekonomu se snížil jen o necelých 5 %, z 2763 na 2627, prakticky lze říci, že se po 

čtyřech letech Ekonom na stáncích prodává stále ve stejném množství. Pultový prodej 

Profitu byl a je zanedbatelný. Před čtyřmi roky vykazoval 724 prodaných výtisků, nyní 

220. Procentuální srovnání ukazuje, že v květnu letošního roku prodával Ekonom ve 

volném prodeji o 17 % více výtisků než Euro. Podobný byl i poměr předplatitelů. 

Ekonom měl o 16,5 % více předplatitelů než Euro.“
88

  

Klíma se také pozastavuje nad problematikou tzv. ostatních prodejů. „Ostatní 

prodej zahrnuje výtisky přímo prodávané vydavatelem kupujícímu subjektu na základě 

fakturace. Musí být splněna podmínka, že kupující uhradí minimálně 51 % ceny 
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konečné spotřeby. Kupující subjekt tyto výtisky využívá pro svoji vlastní potřebu, pro 

své zákazníky, pro své partnery a třetí osoby.“
89

 Klíma (2011) upozorňuje na to, že 

zatímco Ekonom vždy absolutní většinu svého nákladu prodával za obvyklé ceny a 

ostatní prodej využíval minimálně, v prodeji Eura a zejména Profitu ostatní prodej tvořil 

zásadní část celkového prodaného nákladu. „V květnu 2011 tvořil ostatní prodej 

Ekonomu 1438 výtisků, Eura 9148 a Profitu 9391. (…) Je ovšem třeba poznamenat, že 

čísla o prodeji Profitu působí celkově značně nevěrohodně (…). Zatímco volný prodej 

Profitu totiž poklesl o 70 % z 724 výtisků na 220, předplatné se podle vydavatele údajně 

zdvojnásobilo z 5271 na 10 744.“
90

 Struktuře prodaných nákladů ekonomických 

týdeníků se věnuji v kapitole 7. 

5.1 Týdeník Ekonom 

Týdeník Ekonom se na českém časopiseckém trhu poprvé objevil v říjnu roku 

1991. Vydává jej vydavatelství Economia, a.s., do jejíhož portfolia patří také například 

deník Hospodářské noviny, časopis Respekt, Marketing & Media a zpravodajský portál 

Ihned.cz. Majoritní vlastník vydavatelství Zdeněk Bakala v dubnu 2013 rozšířil svůj 

mediální vliv, když odkoupil internetovou společnost Centrum Holdings, jež například 

spravovala zpravodajský web Aktuálně.cz a portály Atlas.cz a Centrum.cz.  

Ekonom vychází ve čtvrtek za cenu 49 Kč. „Ekonom je dlouhodobě nejčtenější 

ekonomický týdeník na českém trhu. Nabízí poutavé čtení pro všechny, kteří hledají 

nezkreslené informace zpracované s erudicí zkušeného redakčního týmu. Poskytuje 

objektivní informace pro rozhodování podnikatelů, manažerů, investorů a zástupců 

veřejné správy. Představuje výjimečné podnikatelské osobnosti, přináší exkluzivní 

rozhovory, poutavé profily, erudované analýzy, novinky ze světa byznysu a 

ekonomiky.“
91

  

Ekonom získal v posledních letech dvě ocenění. Prvním bylo vítězství v soutěži 

Časopis roku v kategorii od 15 do 25 tisíc výtisků za rok 2008. V roce 2012 pak v této 

soutěží Unie vydavatelů zvítězil v kategorii Digitální počin roku. (Unie vydavatelů, 

2013) 
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5.1.1 Historie týdeníku Ekonom 

Začátky týdeníku Ekonom souvisejí s transformací mediálního trhu po roce 

1990. „Původní týdeník Hospodářských novin prošel během prvních dvou let po 

revoluci několika změnami. Poté, co se majetek ÚV KSČ dostal pod správu nově 

vzniklé společnosti Economia, a. s.,  a v květnu roku 1990 začal vycházet stejnojmenný 

deník, se dosavadní titul s týdenní periodicitou změnil z pátečníku na středeční přílohu 

nového deníku. Takové uspořádání ale trvalo jen několik měsíců – 1. ledna roku 1991 

začal titul opět vycházet samostatně pod názvem Týdeník Hospodářských novin.“
92

 

Tento název si ovšem udržel pouze deset měsíců, opět změnil layout a v říjnu 1991 se 

objevil na pod názvem Ekonom – týdeník Hospodářských novin.  

Nový týdeník s názvem Ekonom vychází poprvé 24. října roku 1991. Z dnešního 

pohledu je zajímavostí, že redakce poslala čtenářům Hospodářských novin nulté číslo 

týdeníku, který byl již tehdy barevný, s červeným logem Ekonom a s miniaturou 

modrého loga Hospodářských novin. Čtenářům tehdy časopis v editorialu představil 

tehdejší šéfredaktor Hospodářských novin Jiří Sekera. „Změna neochudí časopis o nic 

z toho, co k němu tradičně poutá jeho rozsáhlou čtenářskou obec. Byly to naopak úvahy 

o tom, jak v podmínkách transformované ekonomiky lépe sloužit čtenářům, které nás 

dovedly k rozhodnutí předložit veřejnosti týdeník moderní koncepce, zachovat a 

zdokonalovat všechny osvědčené a požadované obsahové prvky listu a obohacovat je o 

informace nezbytné k dobré orientaci v prostředí tržní ekonomiky. To vše v pojetí a na 

formátu prověřeném praxí řady zahraničních redakcí dnes už celoevropské sítě 

spolupracujících ekonomických listů skupiny Eurexpansion, k níž patří i náš týdeník.“
93

. 

Týdeník vycházel v rozsahu zhruba 60 stran a jeho šéfredaktorem se stal Jan Urban. 

Nadřazený redakcím deníku i magazínu byl ale dále šéfredaktor Hospodářských novin 

Jiří Sekera.  

Magazín začal vycházet v A4 formátu, tiskla jej akciová společnost 

Moraviapress. „Ta v září roku 1991 rozběhla první ofsetovou rotačku KBA typu 

Compact a Ekonom se stal v říjnu jejím premiérovým výrobkem. Týdeník nadále na 

základě smlouvy s Economia, a.s., rozšiřovala Poštovní novinová služba (PNS). „Na 

začátky spolupráce s tiskárnou Moraviapress vzpomíná Karel Kmoch. Ředitelem 
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akciové společnosti, která stavěla tiskárnu v Břeclavi (…), byl Pavel Šenk. 

Moraviapress se v roce 1991 stala součástí koncernu Goldmann poté, co na český trh 

vstoupil strategický partner Goldmann Druck z rakouského Tullnu. Jak vzpomíná 

Kmoch i Miroslav Pavel, rakouští partneři tehdy ,zachránili‘ jak českou tiskárnu v 

Břeclavi, tak první číslo týdeníku Ekonom, tiskárna v Břeclavi totiž nefungovala, takže 

se magazín musel jet ještě v noci před vydáním prvního čísla tisknout do města 

Tulln.“
94

  

Ekonom měl následující měsíce a roky podobně jako deník Hospodářské noviny 

na trhu svým způsobem výsadní postavení. Vedle vlastních ekonomických témat 

nabízel čtenářům také servis v podobě informací z trhu a světových burz, postupně se 

rozvíjela také infografika, například barevné grafy burzovních indexů. „Na stránkách 

Ekonomu byly také publikovány analýzy, komentáře a různé ,vysvětlivky‘ k reformám 

a novým zákonům. Magazín v té době zároveň často přinášel informace o různých 

kurzech týkající se nové legislativy, ekonomických změn i psychologie.“
95

  

  Šéfredaktor Období 

Jan Urban 1991–1992 

Irena Šatavová 1992–1994 

Jan Přikryl 1994–1997 

Miroslav Kaňa 1997–1999 

Eva Klvačová 1. 4. 1999–9. 12. 1999 

Zbyněk Fiala 2000–2007 

Eva Hanáková 2007–2011 

Ondřej Neumann 2011–2013 

Dalibor Martínek  od 2013 

Tabulka 2: Přehled šéfredaktorů týdeníku Ekonom
96

 

5.1.2 Současnost týdeníku Ekonom a změny layoutu 

 Za více než dvacet let své existence Ekonom příliš nezměnil své zaměření. Stále 

oslovuje čtenáře zajímající se o podnikání, svět financí, investic a o veřejnou správu. 

Jeho vydavatel se důrazně angažuje v oblasti digitalizace mediálního obsahu. Tituly 

Ekonomu jsou tak dnes dostupné jak v tištěné verzi, tak v digitální podobě v přístrojích 

iPhone, iPad i zařízeních s operačním systémem Android. 
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 Jak vyplývá z Tabulky 2, v roce 2006 byl šéfredaktorem týdeníku Zbyněk Fiala, 

kterého v září 2007 vystřídala Eva Hanáková. „Po sedmi letech odešel Zbyněk Fiala, 

kterému se za dobu jeho působení podařilo Ekonom zmodernizovat a provést řadu 

pozitivních obsahových změn. Na jeho místo od září nastoupila Eva Hanáková, která 

dosud řídila druhou sekci Hospodářských novin Podniky a trhy. (…) Do Ekonomu 

nastoupila s vizí další modernizace týdeníku. Nový koncept bude s redakčním týmem 

připravovat v příštích měsících.“
97

  

Krátce po svém nástupu Hanáková avizovala, že časopis projde obsahovými 

změnami i úpravou layoutu. „V prvé řadě chceme mít lepší a kvalitnější obsah. (…) 

budeme přinášet více vlastních objevů a analýz, které by následně rozpoutaly i širší 

odbornou diskusi. Kromě toho chceme mít i lepší grafiku. V týdeníku by se mělo 

objevovat více grafických prvků, které usnadní orientaci v tématu a doprovodí klíčové 

články.“
98

 Podle tehdejšího vyjádření Hanákové přijde změna layoutu v řádu měsíců. 

(Economia, 2007) Poslední změnu grafické podoby před jejím nástupem týdeník 

prodělal za šéfredaktora Zbyňka Fialy, a to v říjnu roku 2005. „Přibyly nové rubriky, 

posílila se servisní a poradenská část magazínu, vše s důrazem na aktuálnost 

zpravodajství, kvalitu analýz a vyšší interakci se čtenáři (…) Nová koncepce bude 

přínosem nejen pro stávající čtenáře, ale měla by přilákat i ty, kdo s takto zaměřeným 

časopisem nemají zkušenost nebo váhají s výběrem pravidelně sledovaného titulu.“
99

  

Avizovaná nová koncepce a změna layoutu přišly s  prvním březnovým číslem 

roku 2008. „Týdeník Ekonom, který ve čtvrtek vyšel v nové moderní podobě a s novým 

atraktivnějším obsahem, provází mimořádná marketingová akce. Díky ní je tištěný 

náklad Ekonomu vyšší než 100 tisíc výtisků.“
100

 Kvůli marketingové akci pak byl 

Ekonom netradičně opatřen „reklamní“ titulní stranou a obálka časopisu v nové podobě 

následovala až po ní.  

 Eva Hanáková vydržela na místě šéfredaktorky čtyři roky, do léta roku 2011, 

kdy ji střídá Ondřej Neumann, do té doby zástupce šéfredaktora Hospodářských novin 
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Petra Šimůnka, který jej do deníku přivedl. „Aniž firma uvedla důvod, Neumann střídá 

Evu Hanákovou, která Ekonom vedla od září 2007. Vydavatelství opouští k 31. srpnu. 

Letos v květnu prodával Ekonom 15 700 kusů na vydání (z toho přes 11 600 byli 

předplatitelé), v září 2007, kdy Hanáková nastupovala, to bylo skoro 19 300 prodaných 

(16 200 předplatitelů). Jako prakticky všude na tiskovém trhu klesaly i příjmy z inzerce, 

aspoň podle oficiálního monitoringu.“
101

 

Neumann byl před nástupem do Hospodářských novin vedoucím domácí 

redakce a zástupcem šéfredaktora zpravodajství České televize, předtím pracoval 

například v časopisu Týden a v Lidových novinách. Šéfoval také už zaniklým 

víkendovým novinám Nedělní svět. Novinářskou kariéru začínal v ČTK. „Ekonom musí 

projít poměrně razantní změnou obsahu i vizuálu. Pracuje v něm řada schopných 

novinářů, o které je možné se při této změně opřít.“
102

 Do změn se Neumann pustil 

okamžitě po svém nástupu a již v říjnu 2011 vychází Ekonom v nové podobě a s jiným 

vnitřním uspořádáním. „Týdeník Ekonom od čtvrtečního čísla vychází v nové, 

modernizované podobě odpovídající požadavkům na prestižní ekonomický 

zpravodajsko-analytický týdeník. Změnil se formát, logo, titulní strana, vnitřní layout i 

obsah. Nový Ekonom nabízí téměř dvakrát více informací i analýz z české i světové 

ekonomiky a byznysu. Poskytuje větší prostor názorům světových i českých ekonomů, 

byznysmenů, finančníků či manažerů.“
103

 Na konci roku 2013 pak Neumann odchází a 

na pozici šéfredaktora jej nahrazuje Dalibor Martínek, který přichází z postu zástupce 

šéfredaktora deníku Lidové noviny.  

Z výše napsaného vyplývá, že ve sledovaném období vymezeného lety 2006 až 

2012 týdeník Ekonom prošel dvěma zásadními změnami grafické podoby. Těmto 

změnám se věnuji v kapitole 6.1.  

5.2 Týdeník Euro 

Časopis Euro poprvé vyšel v říjnu 1998. V současnosti jej vydává vydavatelství 

Mladá fronta, a. s., které „vydává časopisy pro nejmenší čtenáře, silné lifestylové 

magazíny a stejný důraz klade na odborné tituly, které profesionálně mapují oblast 

ekonomiky, marketingu, obchodu, gastronomie, zdravotnictví, stavebnictví a 
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architektury. Vydavatelství Mladá fronta od roku 2007 vydává ekonomický deník E15, 

v roce 2012 začala vydávat ekonomický týdeník Euro a od roku 2013 zpravodajský 

týdeník v anglickém jazyce E15 weekly.“
104

 Vydavatelství je rozděleno do několika 

divizí; Euro spadá do divize Euro E15.  Týdeník Euro vychází v pondělí za cenu 48 Kč. 

„Týdeník Euro je dnes (…) inzertně nejvýkonnějším titulem soustředěným na byznys a 

byznysmeny v České republice. Tento titul si již od roku 1998 každý týden předplácejí 

tisíce profesionálů z kategorií Decision Makers a Opinion Makers, kteří rozhodují o 

prosperitě České republiky, o stomiliardových investicích a milionech pracovních 

míst.“
105

  

Za dobu svého vydávání obdržel týdeník Euro několik ocenění. V roce 2004 

získal cenu Nejlepší časopis roku 2004 v kategorii Odborné nebo B2B tituly, 

udělovanou Unií vydavatelů; v roce 2010 cenu Časopis roku s prodaným nákladem 15 

tisíc až 25 tisíc kusů; v roce 2011 Časopis roku v kategorii Launch nebo relaunch roku a 

v roce 2012 ocenění Obálka roku za číslo 22/2012. (Unie vydavatelů, 2013)  

5.2.1 Historie týdeníku Euro 

 Týdeník Euro začal vycházet v roce 1998 ve vydavatelství Euronews, a. s., 

vlastněném Petrem Kellnerem. „Euronews se koncentruje se na tituly a služby určené 

speciálně pro skupiny decision makers a opinion makers. Vlajkovou lodí 

vydavatelského domu je týdeník Euro. Mezi další produkty patří elektronická 

informační služba Euro24 a Euro Setkání – odborné, vzdělávací a společenské akce, 

které účastníkům umožňují osobně se setkávat s odborníky a významnými osobnostmi z 

oblasti byznysu a politiky. Euronews také provozuje ekonomický zpravodajský server 

Euro.cz.“
106

   

Prvním a dlouholetým šéfredaktorem magazínu Euro byl Istvan Léko. Ten 

získával v letech 1990 až 1992 zkušenosti jako reportér týdeníku Respekt, následující tři 

roky pracoval v Lidových novinách a v letech 1995 až 1998 pak v časopisu Týden. 

(Lidovky.cz, 2013) Léko vydržel ve funkci až do roku 2010. Jeho odchod nebyl 

nenadálý, spekulovalo se o něm již nejméně rok dopředu, například již v květnu roku 

2008 vydaly české internetové portály zprávu, že Léko končí: „Dlouholetý a v desetileté 

historii týdeníku Euro jediný šéfredaktor István Léko skončí ve své funkci. Podle 
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serveru Euro OnLine se rozhodl opustit vydavatelství Euronews z osobních důvodů  a 

pozici šéfredaktora bude vykonávat do konce července. István Léko byl jedním ze 

zakladatelů týdeníku Euro a je zatím jeho jediným šéfredaktorem od vzniku týdeníku v 

roce 1998.“
107

 O dva roky později, přesněji v září 2010, ale Léko nakonec odchází a 

střídá jej Pavel Páral, který v minulosti v redakci časopisu pracoval, konkrétně na postu 

zástupce šéfredaktora. Vedle toho nasbíral novinářské zkušenosti jako vedoucí 

podnikatelského týdeníku Profit a jako autor komentářů v deníku Mladá fronta DNES. 

(Lidovky.cz, 2010) 

O rok později po změně šéfredaktora dochází také ke změně vlastníka týdeníku – 

finanční skupina PPF prodala vydavatelství Euronews. Novým vlastníkem vydavatele 

týdeníku Euro se v listopadu 2011 stává spolumajitel makléřské firmy Wood & 

Company Milan Procházka. (Mediář.cz, 2011) Ten ale časopis drží ve vlastnictví zhruba 

půl roku a v červnu 2012 přichází současný majitel týdeníku společnost Mladá fronta. 

„Oficiálně potvrzeno: vydavatelství Mladá fronta potvrdila informaci serveru 

Motejlek.com, že od předchozího vlastníka Milana Procházky koupila týdeník Euro. Od 

počátku června přebírá v rámci firmy Euronews vydavatelská práva k týdeníku, 

eventové divizi Euro Setkání a ostatním produktům (…).“
108

 

  Šéfredaktor Období 

Istvan Léko 1998–2010 

Pavel Páral 2010–2013 

Tomáš Skřivánek od 2013 

Tabulka 3: Přehled šéfredaktorů týdeníku Euro
109

 

5.2.2 Současnost týdeníku Euro a změny layoutu 

 Za dobu své existence týdeník Euro nezměnil své zaměření a koncept. Stále se 

prezentuje jako zpravodajsko-analytický týdeník, cílí na stejnou skupinu čtenářů jako 

konkurenční Ekonom i měsíčník Forbes. Hlavní náplní týdeníku jsou aktuality z oblasti 

byznysu, podnikání a ekonomiky, doplněné o analýzy těchto a příbuzných oblastí.  
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 Jak vyplývá z informací zmíněných v předchozí kapitole, vydavatel týdeníku 

Euro se dlouhou dobu držel konzervativního přístupu k vedení redakce. Podobně také 

k podobě týdeníku, k první výrazné grafické proměně došlo až po deseti letech od 

launche časopisu na trh. V březnu roku 2008 vychází časopis s úpravou designu i vnitřní 

skladby. „Volnost, vzdušnost, přehlednost. To jsou hesla, která časopis mění. Byl čas 

skoncovat s některými rubrikami, nastolit srozumitelnější řád, rozvinout nová záhlaví. 

Pryč se zbytečným a těžkopádným (…).“
110

 Redakce Eura změnu osvětlovala jako 

snahu po modernějším a přehlednějším časopisu. „Známe své čtenáře a víme, v čem jim 

poskytovat oporu a inspiraci. V důsledku se proto mění i tvář týdeníku Euro. (…) 

Změnu poznají čtenáři od obálky po rubriku Index. Není to změna pro změnu. 

Diktována obsahovými a konceptuálními hledisky, řídí se v první řadě pravidly 

funkčnosti.“
111

 Tato změna probíhala ještě pod dohledem šéfredaktora Ištvána Léko.  

K další proměně časopisu došlo již za jeho nástupce Pavla Párala v polovině 

roku 2011. „Ekonomický týdeník Euro vydavatelství Euronews občerství s prvním 

červnovým číslem svou podobu. Počínaje vydáním z 6. června se změní titulní stránka, 

vnitřní layout časopisu i logo. Autorem nového vizuálního stylu a loga je grafické studio 

Marvil, oznámilo vydavatelství.“
112

 Novou podobu Eura podpořila reklamní kampaň 

založená na sloganu „Nečtěte týdeník Euro“, který nahradil slogan „Je dobré vědět“. 

Podobně jako první relaunch týdeníku, byl i tento charakterizován hlavně jako snaha po 

zjednodušení, generální ředitel vydavatelství Euronews Vojtěch Jirků k tomu pro 

týdeník Marketing & Media uvedl: „Snažili jsme se Euro po grafické stránce co nejvíce 

odlehčit, učinit ho čtenářsky přitažlivějším.“ (Křížová, 2011) 

V listopadu 2013 na místě šéfredaktora Eura střídá Pavla Párala Tomáš 

Skřivánek, k redakčním změnám dochází v rámci propojení redakcí ekonomických 

titulů Euro a deníku E15. Dosavadní šéfredaktor Eura Pavel Páral ve firmě zůstal jako 

šéfkomentátor ekonomických titulů Mladé fronty. „Skřivánek v minulosti dělal zástupce 

tehdejšímu šéfredaktorovi Eura Istvánu Léko, když ještě titul vydávala firma Euronews, 

vlastněná PPF Petra Kellnera. Do Mladé fronty přišel na podzim 2007, aby tam založil a 
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vedl bezplatný ekonomický deník E15. V březnu 2011 se ve Frontě stal ředitelem divize 

ekonomických titulů.“
113

 

Z výše napsaného vyplývá, že ve sledovaném období vymezeného lety 2006 až 

2012 týdeník Euro prošel stejně jako Ekonom dvěma zásadními změnami grafické 

podoby. Těmto změnám se věnuji v kapitole 6.2.  

5.3 Týdeník Profit  

Nejstarší soudobý ekonomický týdeník vycházející nejprve v Československu, 

později v Česku prošel za dobu své existence několika zásadními změnami. V období 

sledovaném touto diplomovou prací (2006 až 2012) ale poměrně úspěšný titul postupně 

opouští své pozice na mediálním trhu a ustupuje do pozadí. Dochází k početnější změně 

vydavatelů, zásadně klesají prodeje, v roce 2012 Profit přestává zveřejňovat prodaný 

náklad a následně končí jako samostatně vycházející titul. (Vojtěchovská, 2012) Ze 

zmíněných důvodů diplomové práce, které zmiňují například Euro či Ekonom, vesměs 

časopis Profit opomíjejí.  Přesto zde budu týdeník Profit charakterizovat, ve sledovaném 

období totiž prošel několika grafickými relaunchi i změnami struktury a obsahu 

magazínu, které se mohly projevit na prodejích a čtenosti týdeníku. 

5.3.1 Historie týdeníku Profit 

 Profit je nejstarším českým podnikatelským týdeníkem. Od počátku se soustředí 

na drobné podnikatele a na malé a střední podniky.  

Týdeník začalo na začátku roku 1991 vydávat vydavatelství Ringier, a. s., jako 

adaptaci švýcarského týdeníku Cash, tehdy pod názvem Českomoravský profit. Ringier 

týdeník v roce 1999 prodává majiteli vydavatelství Stanford, a. s., Přemyslu Svorovi, 

který se stává šéfredaktorem Profitu. V roce 2001 kupuje vydavatelství Stanford, a. s., a 

s ním Profit, skupina KKCG podnikatele Karla Komárka. Na místě šéfredaktora Svoru 

vystřídal Erich Handl, kterého v roce 2005 nahradil Petr Kučera. Ten byl v létě 2008 

odvolán a jeho místo zaujal Pavel Páral. Již v březnu 2009 ale přišel do Profitu nový 

šéfredaktor Petr Korbel. Vedle Profitu vydávalo vydavatelství Stanford, a.s., ještě 

anglicky psaný týdeník Czech Business Weekly a Knihu seznamů/Book of Lists. 

(Čermák, 2009) 
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V roce 2011 pak „(…) majitel společnosti Médea, největší mediální agentury v 

zemi, získává dva měsíce po akvizici Týdne a Instinktu další týdeník, ekonomický 

časopis Profit. Prostřednictvím své společnosti Empresa Media jej Jaromír Soukup 

koupil od vydavatelství Stanford, které patří do skupiny firem podnikatele Karla 

Komárka mladšího. Vydavatelská práva na časopis Profit přejdou na Soukupovu 

Empresa Media k 1. prosinci. Součástí převodu je také redakční tým.“
114

 Profit pod 

novým majitelem nepřesvědčuje odbornou veřejnost a nenachází ani nové čtenáře. 

Například Filip Rožánek v dubnu 2012 o Profitu píše jako o modelovém případu 

časopisu, který byl tak často nový a lepší, že se z toho nikdy nevzpamatoval. „Vydávat 

Profit musí být slušná adrenalinová jízda. Za posledních deset let časopis asi šestkrát 

změnil logo. Nový a lepší layout ohlásil v květnu 2002, září 2003, květnu 2004, říjnu 

2005, květnu 2009, srpnu 2010 a dubnu 2012. Za dvacet dva let své existence vystřídal 

čtrnáct šéfredaktorů. To znamená, že ve funkci v průměru vydrželi půldruhého roku.“
115

 

  Šéfredaktor Období 

Michal Voráček 1990–1991 

Miroslav Kaňa 1991–1997 

Jan Baltus 1997–1998 

Přemysl Svora 1998–1999 

Ivan Jemelka 2001–2002 

Jiří Fencl pověřen vedením do prosince 2002 

Martin Schmarcz 2003–2004 

Erich Handl 2004–2007 

Petr Kučera  2007–2008   

Pavel Páral 2008–2009   

Petr Korbel 2009–2010   

Tomáš Vyšohlíd 2010–2012   

Lukáš Kovanda 2012    

Tabulka 4: Přehled šéfredaktorů týdeníku Profit
116
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5.3.2 Současnost týdeníku Profit a změny layoutu 

 V současnosti Profit vychází s měsíční periodicitou a profiluje se jako 

ekonomický magazín, který „přináší hlavní téma s důrazem na servisní a praktické 

informace pro podnikatele, manažery a živnostníky. V dalších rubrikách klade důraz na 

podnikatelské zkušenosti prezentované skrze zajímavé byznysmeny.“
117

  

   Týdeník Profit dlouhá léta vycházel v podobě, která více než časopis 

připomínala klasický novinový formát. K zásadní přeměně došlo v listopadu roku 2003, 

kdy například mizí z titulní strany textové bloky a „deníkovou grafiku“ nahrazuje 

časopisecká. K další výrazné úpravě designu dochází o tři roky později po příchodu 

šéfredaktora Petra Kučery. V říjnu 2006 představuje vydavatelství Stanford nový 

formát, grafiku i logo časopisu. „Další změnou, která směřuje k modernějšímu designu 

týdeníku, je zmenšení jeho formátu. Nový Profit má již klasický časopisecký rozměr, 

lépe se tudíž vejde do aktovky i do šanonu. Zmenšení Profitu požadovali respondenti, 

kteří byli osloveni v rámci letního čtenářského průzkumu.“
118

 S ještě modernější 

přeměnou pak Profit přichází opět o tři roky později, v době působení šéfredaktora Petra 

Korbela. „Ekonomický týdeník Profit, který vydává společnost Stanford patřící pod 

skupinu KKCG podnikatele Karla Komárka, bude od pondělka vycházet v nové úpravě. 

Rozsah a cena se nemění, nová bude grafika a zaměření na úspěšné podnikatele a jejich 

životní styl.“
119

 K další radikální přeměně, která v sobě zahrnula například i změnu 

názvu titulu, dochází o rok později, v létě 2010, s příchodem šéfredaktora Tomáše 

Vyšohlída. „S novým šéfredaktorem Tomášem Vyšohlídem startuje změny 

podnikatelský týdeník Profit. Mění layout, obsah a přejmenuje se na Nový profit. I 

nadále cílí na jednatele a majitele středních a malých firem, čtenářskou obec chce ale 

zároveň rozšířit. Vydavatel Stanford má ambici do konce roku zdvojnásobit jeho náklad 

až na 40 tisíc výtisků.“
120

 Jak ale vyplývá z kapitoly 7.3, k takovému nákladu se Profit 

nikdy nepřiblížil, naopak po další dva roky směřoval k útlumu, v roce 2012 přestává 

zveřejňovat prodaný náklad a následně končí jako samostatně vycházející titul. 

(Vojtěchovská, 2012) 
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Z výše napsaného vyplývá, že ve sledovaném období vymezeného lety 2006 až 

2012 týdeník Profit prošel třemi zásadními změnami layoutu. Těmto změnám se věnuji 

v kapitole 6.3. 

6. Relaunche ekonomických týdeníků 

Relaunche týdeníků Ekonom, Euro a Profit, kterými tyto mediální produkty 

prošly ve sledovaném období vymezeném roky 2006 až 2012, nejsou jen souborem 

úprav grafické podoby. Ta je pochopitelně proměnou nejviditelnější, při podrobnějším 

zkoumání ale zjistíme, že ne jedinou. Relaunche přinášejí také změny konceptu 

časopisů, počtu rubrik, obsahové změny apod.  

6.1 Proměny týdeníku Ekonom 

          Jak vyplývá z kapitoly 6.1.2, týdeník Ekonom učinil první změnu layoutu 

s prvním březnovým číslem roku 2008 a druhou s prvním říjnovým 2011. Do rozboru 

pro porovnání změn před a po relaunchi je proto nutné zahrnout nejprve výtisky 

z období před březnem 2008, poté od března 2008 do konce září 2011 a nakonec čísla 

vyšlá po říjnu 2011. 

6.1.1 Ekonom č. 1/2006 (5.–11. 1. 2006) až č. 9/2008 (28. 2.–5. 3. 
2008) 

 

Titulní strana  

Obálce na první pohled dominuje velká fotografie a logotyp. Ten je veden 

horizontálně z levého okraje směrem do středu v horní části titulní strany a je psán 

písmem Chalfont, konkrétně řezem Bold. 

Číslo je umístěno v řádce pod logem, následuje datum, ve kterém je vydání 

aktuální, cena, webové stránky periodika a informace o tom, že se jedná o týdeník 

vydavatelství Economia. Nad logotypem jsou dvě upoutávky na témata uvnitř časopisu, 

vedle loga je pak třetí doplněná fotografií. Logotyp je v červené barvě, stejně jako číslo 

vydání, ostatní informace pod logotypem jsou černé, upoutávky v inverzní bílé na 

modrém podkladě. Celá titulní strana má bílý podklad, dominantní je velká fotografie, 

nebo grafická montáž doplněná o titulek a podtitulek zpravidla v kombinaci červené a 
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černé či červené a bílé barvy (podle barvy podkladu). V rohu obrazu je ještě nachází 

čárový kód.                     

 

Obr. 11: Titulní strana Ekonomu č. 4/2008 

Vzhled vnitřních stran 

V Ekonomu v tomto období převažuje třísloupcová úprava v kombinovaném stylu 

sloupcového zarovnání (do bloku a na levý praporek). Titulky mají font Knockout řezu 

buď Classic nebo Bold. Písmo běžného textu je z rodiny Helvetica řezu Medium, 

zvýrazněné pasáže pak řezu Bold. 

Po titulní straně následuje Editorial šéfredaktorky Evy Hanákové, po něm je obsah 

a následuje dvoustrana s podrubrikami Ekonom.cz, Sloupky manažerů a Dopisy. 

Dvoustrana je v pravém sloupci zakončena tiráží. Týdeník je v tomto layoutu rozdělen 

do jedenácti rubrik (ne vždy jsou v jednom vydání všechny, často je Sonda nahrazena 

rubrikou Rozhovor): 

Zrcadlo: Jedná se aktuality většinou v podobě „jedňáku“ ve čtyřsloupcové sazbě 

zarovnané na levý praporek a doplněné o články v podobě širokého sloupce (v šířce 

dvou úzkých), zpravidla jeden na stranu.  

Lidé: Rubrika se věnuje aktuálním přestupům manažerů, je ve čtysloupcové nebo 

dvousloupcové sazbě. 

Podniky: Delší články v třísloupcovém zlomu s dvou- až tříslovným titulkem, 

perexem a začínající iniciálou. Většina je doplněna infografikou v podobě zajímavého 

čísla z textu, grafem či tabulkou. Převážně vévodí velká ilustrační fotografie na začátku 

článku.  

Sonda: Téma zpracované na čtyři až šest stran, skládá se z jednoho i více článků. 

Sonda začíná velkou fotografií od velikosti jedné půlstrany po dvoustranu s doplňujícím 

textem formou infoboxů. 
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Rozhovor: Začíná velkou fotografií respondenta, ve které je zpravidla umístěn 

titulek, pod ním je perex. Samotný rozhovor začíná otázkou bez úvodního textu a 

doplněn je vybranými citáty a infoboxem.  

Události: Jedno- až dvoustránkové články. Zajímavostí je, že perexy článků jsou 

umístěny mimo sazbu nad horní linkou.  

Analýzy: Jak název napovídá, jedná se o analytické texty rozebírající zásadní 

události v ekonomice ve světě i v Česku. Doplňujícím prvky jsou ilustrační fotografie a 

grafy, zajímavostí zlomu je linka pod titulkem i perexem.  

Inspirace: Rubrika zahrnující Recenzi (kniha s ekonomickou tematikou), Jazykový 

koutek (anglický text se slovíčky a důležitými frázemi), Média a marketing připravená 

ve spolupráci s týdeníkem Marketing & Media a Reportáž. Rubrika Inspirace je bohatě 

doprovázena fotografiemi, tabulkami a další infografikou.  

Právo a daně: Servisní rubrika věnující se aktuální problematice z oboru. Střídá se 

dvousloupcový a třísloupcový zlom, texty jsou doplněny ilustracemi, citáty z textu a 

ilustračními fotografiemi.  

Nemovitosti: Podobně jako předchozí rubrika se zabývá aktualitami, rovněž se 

střídá dvousloupcový a třísloupcový zlom.  

Peníze: Poslední rubrika časopisu přinášející čtenářům servisní informace, rady 

(například vhodné investice), nechybí bohatá infografika, poslední stránka je ve 

čtysloupcovém zlomu. 

Součástí některých vydání týdeníku je rozsáhlá příloha v jiném layoutu, například 

Jak si poradit s daňovým přiznáním či Plné znění zákona o daních z příjmů.       

6.1.2 Ekonom č. 10/2008 (6.–12. 3. 2008) až č. 39/2011 (29. 9.–5. 10. 
2011) 

Titulní strana  

Po změně layoutu Ekonom prošel výraznou změnou v oblasti logotypu. Původní 

červené logo na bílém je barevně inverzní, font se ale nezměnil, zjednodušené jsou 

útvary kolem něj. Vedle bílého loga je upoutávka ve žlutém rámečku tučným černým 

písmem. Pod logotypem je v řádce číslo vydání, datum, cena, webové stránky a 

informace o vydavateli. Zmizel také bílý podklad celé titulní strany. Hlavním motivem 

je nejčastěji grafická montáž, jejímž základem je fotografie, hlavní titulek se posunul do 

horní poloviny strany. Čárový kód byl posunut do spodní části strany.  
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Obr. 12: Titulní strana Ekonomu č. 30/2010 

 

Vzhled vnitřních stran 

Po změně layoutu v týdeníku Ekonom převažuje třísloupcová úprava 

v kombinovaném stylu sloupcového zarovnání (do bloku a na levý praporek), je také 

užíván zlom čtyřsloupcový. Zásadní změnou oproti předchozímu layoutu je absence 

linek mezi sloupci, chybí také linky pod titulky. 

Po titulní straně následuje Editorial, po něm je obsah, který tvoří dva textové 

sloupce u hřbetu a fotografie s popisky po stranách, následuje strana rubrika Ekonom.cz 

s podrubrikou Sloupky manažerů, On-line rozhovor a Anketa. V pravém sloupci se 

nachází tiráž. 

Týdeník je v tomto layoutu rozdělen do nejčastěji čtrnácti rubrik (ne vždy jsou 

v jednom vydání všechny)
121

: 

Zoom: Kratší útvary ve třísloupcovém zlomu, zpravidla aktuality, některé doplněné 

tematickou fotografií či infografikou. Zoom zabírá dvě až čtyři strany časopisu. 

Lidé: Jednostránkové články a menší útvary ve třísloupcovém zlomu doplněné 

fotografiemi a citáty z textu. Obsahová náplň rubriky je stejná jako v případě 

přechozího layoutu, tedy informace o personálních přesunech hlavně manažerů velkých 

firem v Česku i zahraničí.  

Rozhovor týdne: Rubrika začíná velkou fotografií na první dvoustraně zarovnanou 

zpravidla na pravou stranu, vedle ní je vlevo titulek. Titulek je vyveden verzálami, pod 

ním je třířádkový perex. Zlom je třísloupcový, text rozhovoru začíná krátkým úvodem, 

jehož první písmeno je iniciála. Před každou otázkou je malé logo časopisu.  

Firmy & trhy: Články v třísloupcovém zlomu s dvouřádkovým titulkem a perexem. 

Hlavní text začíná iniciálou, je doplněn infografikou, velkou ilustrační fotografií 
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s popiskem, často je přidán také grafický prvek v podobě důležitého čísla z textu či 

citátu. Počet stran této rubriky je velmi variabilní, zpravidla se nachází na šesti až osmi 

stranách časopisu.    

Téma Ekonomu: Hlavní materiál čísla začíná infografkou či fotkou velikosti jedné 

strany a více s velkým titulkem vyvedeným verzálami. Téma Ekonomu se skládá 

z jednoho i více článků, doplněny jsou o infoboxy, citáty a fotografie. Rubrika zabírá 

čtyři až osm stran časopisu. 

Politika & byznys: Články ve třísloupcovém zlomu s ilustrační fotografií. Obsahuje 

zpravodajské texty i rozhovory, výjimečně doplněné kratším publicistickým útvarem 

s kurzivovým titulkem. Opět nechybějí vybrané citáty, čísla a infoboxy v podobě 

heslovitých textů a grafů.   

Analýzy & trendy: Obsahuje v průměru pět rozsáhlejších článků, první z nich má 

verzálové titulky a na pravé straně infografiku často přesahující velikost jedné strany. 

Opět jde o třísloupcový zlom, články jsou doplněné standardními prvky (infoboxy, 

citáty, čísla, ilustrační fotografie). Náplní analytických textů jsou zpravidla témata 

týkající se české i zahraniční ekonomiky a politiky. 

Názory & komentáře: Žánrově nový útvar, který v předchozím layoutu chybí. 

Rubrika je ve třísloupcovém zlomu a obsahuje jeden celostránkový a dva půlstránkové 

komentáře, hlavní je doplněn o ilustraci a citát. Na další dvoustraně se nachází 

celostránkový převzatý text z Project Syndicate a rubrika je uzavřena stranou s  

komentovanými aktuálními citáty a karikaturou. 

Trh realit: Rubrika ve třísloupcovém zlomu bohatě ilustrovaná fotografiemi 

s popisky. Je složena z jednoho i více článků. 

Věda & technologie: Podobně jako rubrika předchozí se věnuje aktuálním tématům 

z jedné oblasti. Výrazným prvkem je infografika. 

Následují servisní rubriky Právo & daně, Kariéra & řízení, Peníze & burzy a 

Inspirace. Všechny zachovávají třísloupcový zlom, každému tématu dominuje 

fotografie případně infografika. 

Součástí některých vydání je opět příloha ve stejném layoutu jako vnitřní strany 

Ekonomu. 

                                                                                                                                               
121

 S příchodem šéfredaktora Ondřeje Neumanna v září 2011 došlo k posunutí rubriky Téma Ekonomu 

hned za rubriku Zoom, její náplň a podoba ale zůstaly stejné. 
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6.1.3 Ekonom č. 40/2011 (6.–12. 10. 2011) až č. 51-52/2011 (22. 12. 
2011–4. 1. 2012) 

Titulní strana  

Nový layout z podzimu 2011 přinesl Ekonomu mnoho zásadních změn. Patrně 

nejmarkantněji se proměnila titulní strana týdeníku. Logotyp se zmenšil a je vyveden 

malými písmeny fontem písma z rodiny Helvetica řezem Bold. Zajímavostí je, že 

písmena logotypu nejsou zobrazena celá, jejich spodní část chybí. Při pozornějším 

prostudování výtisků je pak patrné, že je to odkaz na názvy jednotlivých rubrik, jejichž 

spodní část jen prosvítá pod slovy přibližující bližší obsah rubrik. Pod písmenem „m“ 

logotypu je osamocené číslo vydání, nad logotypem pak linka s informací o vydavateli, 

datem a cenou. Barva logotypu i linky se u jednotlivých vydání liší, nejčastěji je logo 

červené, ale často se barevně přizpůsobuje hlavnímu motivu titulní strany. Tím je 

většinou grafický symbol či fotografie (červený Marx, srp a golfová hůl). V novém 

layoutu Ekonom výrazně ustoupil od velkých fotomontáží, které byly typické pro oba 

předchozí layouty. Nad horní linkou se nacházejí tři upoutávky.  

  

 

Obr. 13: Titulní strana Ekonomu č. 40/2011 

 

Vzhled vnitřních stran 

Změna layoutu přináší také novou sloupcovou úpravu, převažuje dvousloupcová 

sazba se střídáním širokého a úzkého sloupce, některé rubriky ale zachovávají sazbu 

třísloupcovou. Novinkou je také sloupcové zarovnání výhradně na levý praporek. Ve 

dvousloupcové sazbě se vracejí mezisloupcové linky. Specifikem této sazby je mezera, 

která vzniká mezi širokým a úzkým sloupcem. Do tohoto prostoru jsou umístěny 

typografické prvky, které byly dříve přímo zalamovány do textu. Titulky mají font Stag 

Sans řezu Semibold. Písmo běžného textu je z rodiny Slimbach řezu Book. 
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 Po titulní straně následuje Obsah, který je ve dvou sloupcích a pouze textový. Až 

do čísla 47/2011 v časopisu nebyl Editorial, nahrazovala jej rubrika On-line rozhovor. 

Vedle něj je tiráž. 

 Dosavadní struktura týdeníku se zjednodušila ze čtrnácti na pět hlavních rubrik, 

z nichž každá začíná vlastní titulní stranou:  

 Zoom: Nabízí analýzu informací z české i světové ekonomiky. Stejně jako 

všechny rubriky začíná na pravé pohledové straně titulkem ze stejného fontu jako je 

logotyp. Pod ním je dvouřádkový nadtitulek, titulek a perex, pod ním fotografie 

širokoúhlého formátu, někdy vystřídána infografikou. Text začíná iniciálou a je doplněn 

fotografiemi, infoboxy, citáty a vybranými číselnými údaji. Text rubriky Zoom se 

skládá z jednoho i více článků, velmi často je doplněn jednosloupcovým či 

půlstránkovým komentářem. 

 Top: Jedná se o přehled aktuálních událostí z tuzemské i zahraniční ekonomiky a 

byznysu, součástí jsou i novinky z oblasti práva, moderních technologií a ze 

společnosti. Rubrika je rozdělena na části Česko, Svět, Právo, Technologie a Lidé. 

Začíná opět logem, pod kterým jsou tři upoutávky na nejdůležitější materiály z rubriky. 

Následuje fotografie (výjimečně infografika) čtvercového formátu s rozšířeným 

popiskem. Celá rubrika je sice v třísloupcovém formátu, ale spíše se skládá z mnoha 

jednotlivých prvků, ať už to jsou krátké „jedňákové“ články, čísla s popisky, fotografie 

s popisky, citáty s popisky, komentářové sloupky apod. U sloupků v celém Ekonomu je 

nový prvek, a to citát ve formě jakési komiksové bubliny směřující od portrétu autora. 

 Politika & byznys: Rubrika opět začíná vlastní titulní stranou, která má stejné 

uspořádání jako ty předešlé. Je rozdělena na dvě části Česko a Svět. Zlom je 

třísloupcový, články na sebe ve sloupcích navazují, odděleny jsou linkou. Žánrovou 

skladbou jsou zpravodajské i publicistické texty. Rubrika je zakončena celostránkovým 

komentářem z Project Syndicate a celostránkovou recenzí knihy. 

 Téma: Na první článek v této rubrice nejčastěji odkazuje hlavní motiv titulní 

strany. Jedná se o téma zpracované formou jednoho ale zpravidla více článků, často je u 

hlavního textu doplňující rozhovor. Rubrika se ale navzdory svému názvu skládá z více 

témat, jedním z nich je rozhovor na čtyřech až šesti stranách. Oproti předchozímu 

layoutu chybí u otázky logotyp, zachován je ale úvod, titulek a perex. Rozhovor je 

v třísloupcové sazbě, ostatní články ve dvousloupcové doplněny fotkami a infografikou. 

 Inspirace: Rubrika se skládá z hlavního textu, který začíná fotografií 

čtvercového formátu. Následují podrubriky Správná věc, Zdraví, Výstavy, Automobily 
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a Tipy. Změnou oproti předchozímu layoutu je v této rubrice důraz na informace 

z jiných oblastí, než je ekonomika. Rubrika je ve dvousloupcové sazbě a zakončena je 

podrubrikou Kontext obsahující s nadsázkou okomentované události uplynulého týdne. 

6.2 Proměny týdeníku Euro 

Jak vyplývá z kapitoly 6.2.2, týdeník Euro ve sledovaném období přichází 

s relaunchi v březnu roku 2008 a červnu 2011. 

6.2.1 Euro č. 1/2006 (2.–8. 1. 2006) až č. 9/2008 (25. 2.–2. 3. 2008) 

Titulní strana  

Obálce dominuje obrazová část, logotyp je méně výrazný. Je veden horizontálně 

z levého okraje směrem do středu v horní části titulní strany a je psán písmem Picadilly, 

konkrétně řezem Bold. Písmeno „E“ je složeno pouze ze tří rovnoběžných vodorovných 

čar, podkresleno je modrým minuskulovým „e“. Celý logotyp je na červeném podkladu, 

písmena jsou až na výjimky bílá. Pod logem „Euro“ se nachází informace, že týdeník 

spolupracuje s časopisem BusinessWeek, a jeho logo v bílém. U hřbetu na levé straně se 

nachází text v horizontálním směru s číslem vydání, datem a cenou. Vpravo jsou 

upoutávky na tři články bílým písmem. Nad logotypem se nachází čtvrtá upoutávka 

v kombinaci červených a černých slov. Logo zůstává v tomto layoutu magazínu po celé 

sledované období barevně neměnné. Pod logotypem se nachází hlavní grafický motiv 

titulní strany, nejčastěji se jedná o kombinace fotografie a grafické montáže s textem, 

obojí se v kombinaci snaží ilustrovat hlavní téma časopisu. Důraz je kladen na hlavní 

titulek jedno- až dvouslovný v různém barevném provedení a zpravidla doplněný o 

dovysvětlující text. Čárový kód je umístěn v levé části u hřbetu. 

 

 

Obr. 14: Titulní strana Eura č. 42/2007 
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Vzhled vnitřních stran 

V Euru v tomto období převažuje třísloupcová úprava v jednotném stylu 

sloupcového zarovnání do bloku, některé rubriky jsou ve dvousloupcové úpravě, u 

menších textových částí nechybí ani čtyřsloupcový zlom. Titulky mají font z rodiny 

písem Newhouse řezu v rozmezí Medium až Bold. Písmo běžného textu je z rodiny 

Helvetica řezu Medium. 

Kratší články jsou odděleny vodorovnými i svislými linkami, linky jsou u větších 

útvarů také pod perexem a oddělují jméno autora na konci článku. Euro má v tomto 

layoutu 25 rubrik: 

Fokus: Následuje hned po titulní straně, jedná se o celostránkový článek ve 

dvousloupcovém zlomu. Začíná nadtitulkem, titulkem a podtitulkem zarovnaným na 

střed, pod nimi je linka, text článku začíná iniciálou. V pravém sloupci je v horní 

polovině čtvercová ilustrační fotografie, pod ní vybraný citát zajímavé pasáže z textu.  

Editorial: Je umístěn nezvykle až na druhé textové straně týdeníku, má 

dvousloupcový zlom ale umístěný ve třísloupcové sazbě – třetí sloupec vyplňuje tiráž. 

Po Editorialu následuje Obsah v čtyřsloupcovém zlomu, přehled článků doplňují 

fotografie či ilustrace. Následují Dopisy ve čtyřsloupcovém zlomu. 

Monitor: Zabírá tři strany časopisu a přináší aktuality ve třísloupcovém zlomu. 

První strana začíná fotografií, která ilustruje článek pod ní, v pravém sloupci se nachází 

komentář aktuálního ekonomického tématu. Následuje dvoustrana ve třísloupcovém 

formátu poskládaná z aktualit v kratších článkových útvarech doplněných fotografiemi 

či infografikou, rubrika je zakončena jednosloupcovým komentářem.  

Palubní deník: V kratších útvarech komentované aktuální události doplněné 

ilustracemi nejčastěji v podobě kresby a karikatury. 

Komentář: Celostránkový názorový útvar externího komentátora s ilustrační 

fotografií, dlouhým perexem a citátem. 

Finance, Technologie, Průmysl, Automobilový průmysl, Reality, Energie, 

Barometr, Pozitivní zprávy, Lidé a podniky: Pokračování rubriky Monitor, jedná se o 

aktuální články v čtyřsloupcovém i třísloupcovém zlomu doplněné fotografiemi, 

výjimečně infografikou.  

Káva s…: Jednostránkový rozhovor, jméno respondenta je umístěno přímo u názvu 

rubriky, rozhovor začíná krátkou úvodní statí, před otázkou je text „EURO:“.  V pravém 

úzkém sloupci je fotografie respondenta a citát. 
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Hlavní téma: Článek na čtyřech až šesti stranách začíná velkých třířádkovým 

titulkem, dominantním prvkem první dvoustrany je fotografie či ilustrace pokrývající 

celou pravou stranu, mnohdy přesahuje i přes druhý sloupec levé strany. Doplněn je 

dvousloupcovými fotografiemi, menší infografikou a někdy i menším článkem formou 

infoboxu. 

Události: Rozsáhlá rubrika obsahující zpravodajské texty, analýzy i rozhovory ve 

třísloupcovém zlomu z různých oblastí ekonomického, politického i společenského dění 

(školství, politika, armáda, energie, sport apod.). Každý článek začíná velkou nejčastěji 

ilustrační fotografií, je doplněn citátem až infoboxem.   

Rozhovor: Třísloupcový zlom, rozhovor je bez úvodního textu, po podtitulku 

následuje první otázka, zpravidla začíná velkou fotografií respondenta. 

Hyde park: Názorový text na dané téma formou polemiky dvou externích autorů, 

třísloupcový zlom, doplněný citátem a ilustrační fotografií. 

Euro light: Až dvacetistránková rubrika textů z oblastí jako kultura, auta, vaření, 

technologie; důraz je kladen na velké fotografie, střídá se dvou- a třísloupcový zlom. 

BusinessWeek: Několik převzatých textů z časopisu BusinessWeek 

v třísloupcovém zlomu. Články od ostatních odlišuje podtržený titulek uvedený 

verzálami, další odlišností jsou vertikální linky mezi sloupci. 

6.2.2 Euro č. 10/2008 (3.– 9. 3. 2008) až č. 22/2011 (6. – 12. 6. 2011) 

Titulní strana  

S příchodem nového layoutu v březnu 2008 dochází k úpravě logotypu. Původní 

červený obdélník přes celou šíři titulní strany se zmenšil o čtvrtinu, zvětšila se písmena 

loga, jeho font i umístění zůstalo stejné. Nad nimi je řádek s datem, cenou a číslem 

vydání. Pod logem se do konce roku 2009 nachází informace, že týdeník spolupracuje 

s časopisem BusinessWeek, a jeho logo v bílém, od ročníku 2010 již bez něj. 

Z původních tří upoutávek vpravo zůstala jediná ale doplněná grafickým motivem. Nad 

logotypem zůstává upoutávka ve stejné podobě jako před relaunchem. Pod logotypem 

se opět nachází hlavní grafický motiv titulní strany, nejčastěji se jedná o kombinace 

fotografie a grafické montáže s textem, obojí se v kombinaci snaží ilustrovat hlavní 

téma časopisu. Důraz je kladen na hlavní titulek jedno- až dvouslovný v různém 

barevném provedení a zpravidla doplněný o další text. Čárový kód je umístěn v levé 

části u hřbetu. 
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Obr. 15: Titulní strana Eura č. 12/2010 

 

Vzhled vnitřních stran 

Po změně layoutu dochází k úpravě vnitřního uspořádání. Výrazně se projevuje 

především ve zjednodušení rubrik. Změnou prošla také sloupcová úprava, převažuje 

třísloupcová v kombinovaném stylu sloupcového zarovnání (do bloku a na levý 

praporek). Zmizely linky pod titulky i nad jmény autorů. Font článků zůstává stejný. 

Po titulní straně opět následuje Fokus, nově je v třísloupcové sazbě do bloku, 

přičemž třetí sloupec obsahuje pouze fotografii a citát. Následuje dvoustránkový obsah 

s několika fotografiemi, pod ním je v celé šíři dvoustrany tiráž. Na další straně jsou 

Dopisy v čtyřsloupcovém zlomu na levý praporek. Chybí Editorial. Euro má v tomto 

layoutu šest rubrik: 

Monitor: Oproti předchozímu layoutu rubrika začíná delšími texty, zpravidla 

dvoustránkovými ve dvousloupcovém zlomu. Opět se jedná o aktuální témata, některé 

články jsou nově ohraničeny rámečkem s tenkými linkami. Zůstává stejný poměr 

infografiky i fotografií. Novinkou je sekce komentářů na čtyřech až šesti stranách ve 

dvousloupcovém i třísloupcovém zlomu. Sekce Lidé a podniky je nově ve 

čtyřsloupcovém zlomu a jednotlivé články nemají titulek. Káva s… se nově stává 

součástí rubriky Monitor (jméno respondenta se uvádí jako nadtitulek) stejně jako 

Palubní deník.  

Report: Rubrika sestává z více článků z různých oblastí. Začíná velkou fotografií, 

která je v některých případech v celé šířce dvoustrany, v takovém případě slouží jako 

podklad pro text článku. Články jsou v třísloupcovém a dvousloupcovém zlomu, 

přičemž se oba typy pravidelně střídají. Doplněním jsou tradičně fotografie, infografika 

i výňatky z textu. Součástí Reportu je také rozhovor s celostránkovou fotografií 

respondenta.  
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Global: Rubrika přináší články se zahraniční tematikou, opět se u článků střídá 

dvousloupcový a třísloupcový zlom. Texty doplňují hlavně fotografie, výjimečně 

infografika, nejčastěji mapa. 

BusinessWeek: Rubrika má stejnou podobu jako v předchozím layoutu. 

Hyde park: Již se nejedná o názorový střet dvou autorů, ale o článek jednoho 

autora, stále je zachováno střídání dvou- a třísloupcové sazby. V této rubrice jsou nově 

umístěny také reakce na starší články týdeníku. 

Euro light: Opět „odlehčená“ část časopisu s články ze spíše „neekonomické“ 

oblasti s velkými fotografiemi. 

6.2.3 Euro č. 23/2011 (6.–12. 6. 2011) až č. 51-52/2011 (19. 12. 2011–

1. 1. 2012) 

Titulní strana  

Podobně jako v případě týdeníku Ekonom přináší i u Eura relaunch z roku 2011 

zásadní změnu logotypu časopisu. Zachována je červená barva, ale v inverzní podobě 

červených písmen na bílém podkladě. Podklad celé obálky je nejčastěji bílý, ale 

v některých případech je jím celostránková fotografie nebo grafika. Logotyp je tak 

složen pouze z písmen již bez vlastního rámečku. Změnil se také font, nově je to rodina 

písem Stag. Vedle loga je v kroužku číslo vydání, nad ním linka, nad kterou se 

nacházejí tři upoutávky, vedle nich je datum vydání a cena. Dominantním prvkem pod 

linkou pod logem je dvoubarevný titulek odkazující na hlavní téma čísla, který je 

fixován přímo pod logotypem. Obrazová složka titulní strany je proměnlivá, objevují se 

zde různé prvky, od grafických symbolů (stromeček z dětské stavebnice) přes fotografii 

(portrét i celá postava) až po speciální úpravu (celá titulní strana kreslená).  

 

Obr. 16: Titulní strana Eura č. 23/2011 
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Vzhled vnitřních stran 

Po změně layoutu dochází opět k úpravě vnitřního uspořádání týdeníku. Sloupcová 

úprava se sjednocuje na třísloupcové zarovnání výhradně na levý praporek. Týdeník je 

kompletně vysázen z rodiny písem Guardian. Zajímavostí je, že nový layout již nestřídá 

různou velikost titulků a perexu, ale sjednocuje ji (s výjimkou krátkých článků). 

Týdeník je barevně rozčleněn do pěti pravidelných tematických oddílů (šestým oddílem 

jsou příležitostné tematické přílohy).  Každý oddíl je uvozen dvoustránkou s obsahem 

příslušné kapitoly a hlavním článkem s dominantní (často celostránkovou) ilustrací či 

fotografií. Články jsou rozděleny do čtyř kategorií. Novinkou je, že volný prostor je 

koncentrován v horní třetině stránky, do tohoto prostoru nevstupuje text, ale jen 

fotografie, ilustrace a infoboxy.  

Po titulní straně opět následuje Focus (nově psáno s písmenem c), který i v tomto 

layoutu zastupuje editorial. Jedná se o názorový útvar nejčastěji komentující hlavní 

téma čísla. Doplněn je o fotografii či kresbu. Na další straně je obsah, jehož první 

sloupec vyplňují fotografie s krátkými popisky, zbylé dva sloupce jsou textové. Euro je 

stejně jako v přechozím layoutu rozděleno do pěti rubrik: 

Monitor: Stejně jako každá rubrika začíná pod horní linkou upoutávkami na 

jednotlivé články s číslem strany a titulkem. Pod nimi je linka a následuje titulek 

s perexem. V rubrice se střídají dlouhé i krátké články doplněné fotografiemi a 

infografikou. Obsahová náplň je totožná jako u předchozího layoutu. 

Report: Stejná podoba jako u přechozí rubriky, v reportu jsou články výhradně 

v rozsahu minimálně jedné strany ve valné většině doplněné ilustračními fotografiemi. 

Součástí rubriky bývá nepravidelně rozhovor, jehož text začíná krátkým úvodem, otázka 

je vždy uvozena kulatým logem s písmenem „e“. 

Global: Stejná obsahová náplň jako u předchozího layoutu, je zde kladen větší 

důraz na infografiku než u Monitoru. Součástí rubriky je i dvoustrana, která obsahuje 

celostránkový komentář a podrubriku Mediální revue složenou z několika kratších 

článků. 

Hyde park: Stejně jako v předchozím layoutu jsou zde umístěny texty externích 

autorů, přesunut sem je rozhovor Káva s… 

Euro light: Jedno- až čtyřstránkové články stejné obsahové náplně jako 

v předchozím layoutu a se stejnou grafickou podobou jako zbytek časopisu. Zakončena 

je podrubrikou Společnost, poslední sloupec je vyplněn tiráží.  
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6.3 Proměny týdeníku Profit 

Jak vyplývá z kapitoly 6.3.2, týdeník Profit ve sledovaném období přichází 

s relaunchi v říjnu roku 2006, květnu 2009 a září 2010. 

6.3.1 Profit č. 1/2006 (2.–8. 1. 2006) až č. 38/2006  (25. 9.–1. 10. 2006) 

Titulní strana  

 Hlavním barevným motivem titulní strany je podklad, do kterého je umístěn 

logotyp, obrazový motiv i texty. Logotyp je veden horizontálně z levého okraje směrem 

do středu v horní části titulní strany a je psán písmem Farnham, konkrétně řezem Bold. 

Pod logem je verzálový text „podnikatelský týdeník“, pod ním číslo vydání, ročník, 

datum, cena a webové stránky. Nad logotypem se nachází první upoutávka, vedle loga 

pak nezvykle inzerce. Hlavním motivem titulní strany Profitu v tomto období je 

nejčastěji fotomontáž případně lustrační grafika. Umístění hlavního titulku se 

přizpůsobuje podobě obrazu. Ve sloupci na pravé straně jsou další tři upoutávky. 

 

 

 

 

Obr. 17: Titulní strana Profitu č. 36/2006 

Vzhled vnitřních stran 

Po titulní straně následuje rubrika se záhlavím Editorial, která se skládá 

z Přestřelky (odpovědi tří respondentů na anketní otázku), v pravém sloupci je Editorial. 

Ve spodní čtvrtině strany je místo pro čtenářskou anketu. Na následující dvoustraně se 

nachází Obsah, který tvoří dva textové sloupce, mezi kterými jsou fotografie z článků 

s krátkými popisky. V Profitu v tomto období je kombinována čtyřsloupcová, 

třísloupcová i dvousloupcová úprava zarovnaná na levý praporek. Profit je v tomto 

layoutu rozdělen na osm rubrik: 
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Aktuálně: Rubrika je rozdělena na sekce Česko, EU a Svět, je ve čtyřsloupcovém 

zlomu. Krajní sloupce jsou inverzní (bílá písmena na černém podkladu), text je doplněn 

výhradně ilustrační fotografií v počtu jedna až dvě na dvoustranu. 

Téma: Začíná vždy titulkem a delším perexem v prvním sloupci levé strany 

(rubrika je v dvousloupcové úpravě), pod perexem začíná text článku iniciálou. Druhý 

sloupec i celou levou stranu vyplňuje ilustrační fotografie. Téma se zpravidla skládá ze 

tří až šesti textů vztahujících se k jednomu tématu. Doplněny jsou o fotografie a 

infoboxy. 

Rozhovor: Text rozhovoru v třísloupcovém zlomu, začíná přímo otázkou, která 

je od odpovědi oddělena linkou. Text je doplněn velkou fotografií respondenta a 

infoboxem. 

Názory: Publicistická rubrika ve čtyřsloupcovém zlomu skládající se ze dvou 

glos v levém sloupci pod sebou a dvou komentářů v pravém sloupci doplněných citátem 

a portrétem autora. Součástí rubriky jsou i Poradna a Fórum ve stejné úpravě.  

Publicistika: Skládá se z několika podrubrik ve čtyřsloupcovém zlomu 

doplněných větším počtem fotografií a infografikou. Součástí rubriky bývá také kratší 

rozhovor, profil osobnosti z byznysu apod. 

Hospodářství: Stejný zlom i rozdělení jako u přechozí rubriky, některé stránky 

jsou doplněny o aktuální články v levém sloupci levé strany v inverzní barevné podobě.  

Servis: Rubrika v třísloupcovém zlomu, dvou až čtyřstránkové články jsou 

rozdělené do podrubrik (Finance, Stavebnictví, Reality, Energetika, IT, 

Telekomunikace, Zemědělství, Potravinářství, Obchod, Průmysl, Auta, Cestovní ruch, 

Marketing, Lidské zdroje apod.). 

Styl: Stejně jako Ekonom a Euro má také Profit poslední část časopisu 

věnovanou spíše jiným než ekonomickým a byznysovým tématům, rubrika zahrnuje 

podrubriky Auta, Styl, Společnost, která je ohlédnutí za událostmi ze společenského 

života podnikatelů v uplynulém týdnu, Historie (profily slavných podnikatelů) a 

Kalendář. Ten je ve čtyřsloupcovém zlomu a přináší důležitá data pro podnikatele 

v týdnu nadcházejícím po vydání časopisu.  Na poslední straně časopisu se nachází 

V příštím čísle, což jsou tři vybraná témata z příštího vydání v podobě fotografií 

s titulkem a popiskem. V pravém sloupci je Profit zakončen tiráží. 

6.3.2 Profit č. 39/2006 (2.–8. 10. 2006) až č. 18/2009 (4.–10. 5. 2009) 

Titulní strana  
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 Dominantním prvkem titulní strany je logo, které je v červeném podkladovém 

rámečku, bílá písmena fontu vzniklého úpravou písma Diosa. Logotyp je nejvýraznější 

změnou, kterou Profit po relaunchi prošel. Z protáhlého obdélníku byl červený podklad 

přeměněn na čtvarec. Vedle logotypu se vpravo nachází ve vertikálním směru text 

nesoucí informace o čísle vydání, ročníku, datu, ceně a webových stránkách. Vpravo 

vedle loga jsou upoutávky na tři témata vždy rozepsána ve dvou řádcích a doplněna 

obdélníkovou fotografií. Společně s logem tak celek tvoří zhruba 1/3 titulní strany, pod 

ním je hlavní grafický motiv, kterým je nejčastěji kombinace fotografie a grafické 

montáže. Na levé straně u hřbetu se nachází čárový kód. Titulek se vždy přizpůsobuje 

podobě motivu, barevně je sladěn buď s barvou motivu či s logotypem. 

 

Obr. 18: Titulní strana Profitu č. 5/2008 

 

 Vzhled vnitřních stran 

V Profitu je v tomto období kombinována třísloupcová a čtyřsloupcová úprava 

v jednotném stylu sloupcového zarovnání do bloku, pouze rubrika Téma je ve 

dvousloupcové úpravě. Při čtyřsloupcovém zlomu jsou použity svislé linky oddělující 

sloupce.  

Po titulní straně následuje Na úvod, což je stránka složená z aktuální fotografie 

s krátkým popiskem, vedle které je vpravo v úzkém sloupci Editorial, pod nimi se 

nachází Anketa pro tento týden. Na další straně následuje Obsah, který kombinuje 

textový přehled článků, doplněný na krajích sloupci fotografiemi s krátkými popisky.  

Profit má v tomto layoutu sedm rubrik: 

Aktuálně: Čtyřsloupcový zlom aktuálních článků rozdělený na dvoustrany do 

sekcí Česko, Firmy EU/Svět, doplněný malými fotografiemi (zhruba jedna až dvě na 

stranu). 
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Téma: Nejrozsáhlejší rubrika časopisu, která zpracovává dané téma v 

souvislostech. Začíná fotografií přes dvě strany, do které je umístěn nadtitulek, titulek a 

perex. Téma se skládá z jednoho i více článků, jsou doplněné fotografiemi a 

infografikou, zlom je dvousloupcový. 

Názory: Glosy a komentáře k aktuálním ekonomicko-podnikatelským tématům a 

reakce čtenářů k článkům otištěným v předchozích vydáních týdeníku. Opět jde o 

čtyřsloupcový zlom dvou glos v levém sloupci pod sebou a dvou komentářů v pravém 

sloupci doplněných citátem a portrétem autora. 

Rozhovor: Začíná velkou fotografií pokrývající celou levou stranu, na pravé 

začíná nadtitulkem, titulkem a perexem. Rozhovor začíná přímo první otázkou bez 

uvozujícího textu. Jeho součástí jsou infoboxy a další menší fotografie. Zlom je 

třísloupcový. 

Podnikání: Tato rubrika zahrnuje několik podrubrik rozdělených a 

pojmenovaných podle oblastí, které popisují. Jedná se o zpravodajské a analytické 

články v třísloupcovém zlomu, které jsou doplněny infoboxy a fotografiemi. Při rozboru 

jednotlivých vydání je patrné, že Profit přináší ve srovnání s Ekonomem i Eurem 

minimum infoboxů v podobě grafů, což se týká všech rubrik.  

Servis: Opět třísloupcový zlom, dvou- až čtyřstránkové články jsou rozdělené do 

podrubrik (Finance, Stavebnictví, Reality, Energetika, IT, Telekomunikace, 

Zemědělství, Potravinářství, Obchod, Průmysl, Auta, Cestovní ruch, Marketing, Lidské 

zdroje apod.). 

Styl: Rubrika je stejně uspořádána jako v předchozím layoutu, zahrnuje 

podrubriky Auta, Styl, Společnost, která je ohlédnutím za událostmi ze společenského 

života podnikatelů v uplynulém týdnu, Historie (profily slavných podnikatelů) a 

Kalendář. Ten je také v čtyřsloupcovém zlomu a přináší důležitá data pro podnikatele 

v týdnu nadcházejícím po vydání časopisu.  Na poslední straně časopisu se nachází 

V příštím čísle, v pravém sloupci je tiráž. 

6.3.3 Profit č. 19/2009 (11.–17. 5. 2009) až č. 34/2010 (30. 10–5. 9. 
2010) 

Titulní strana  

Při relaunchi v roce 2009 dochází na titulní straně k několika úpravám. Jsou ale 

méně výrazné než změny na vnitřních stranách časopisu. Logotyp zůstává stejný 

s totožným fontem, stejné je i jeho barevné provedení, posouvá se jen vlevo úplně ke 
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hřbetu strany. Úplně mizí barevný podkres loga a celé horní třetiny obálky. Hlavním 

motivem časopisu je výhradně fotografie, a to buď portrét či postava osobnosti, které se 

týká hlavní téma čísla. Upoutávky jsou vyvedeny ve čtyřech řádcích, vždy jedna na 

řádek, jejich umístění se přizpůsobuje volnému prostoru fotografie. Stejně tak je 

libovolně umístěn hlavní titulek, který je nejvýraznějším textovým prvkem titulní 

strany, variabilně bývá doplněn nadtitulkem i podtitulkem. Ve spodní části strany se pak 

nachází čárový kód a černý proužek s číslem vydání, ročníkem, datem, cenou a 

webovými stránkami.  

 

 

Obr. 19: Titulní strana Profitu č. 18/2009 

Vzhled vnitřních stran 

V Profitu je v tomto období opět kombinována třísloupcová a čtyřsloupcová 

úprava v jednotném stylu sloupcového zarovnání na levý praporek. Svislé linky mezi 

sloupci úplně vymizely. Zásadní proměna je v poměru textu a fotografií, a to ve 

prospěch fotografií. 

Původní strana Na úvod následující po titulní je nahrazena Editorialem, který je 

v pravém sloupci, vedle něj je vlevo ilustrační fotografie související s textem editorialu. 

Následující dvoustrana je vyplněna Obsahem, textový seznam rubrik s krátkými 

popisky je vždy vlevo ilustrován vybranými fotografiemi z témat. V levém sloupci se 

nachází tiráž. V tomto layoutu Profitu výrazně přibylo rubrik, místo původních sedmi 

jich je dvacet jedna: 

Podnikání: Jedná se o krátké aktuální články, první strana patří podnikání 

v Česku, druhá ve světě, podobně jako v přechozím layoutu jsou články doplněny 

malými fotografiemi, vždy tři až čtyři na jednu stranu.   

Story: Hlavní téma čísla, na které zpravidla upozorňuje titulní strana. Rubrika je 

v Profitu nová, přináší profil úspěšné osobnosti z oblasti byznysu. Začíná velkou 
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fotografií přesahující přes jednu stranu, jméno osobnosti je v záhlaví strany vedle názvu 

rubriky. Článek začíná několikařádkovým perexem, pod ním je začátek textu 

podkreslený velkou iniciálou. Titulek je zakomponován do fotografie. Na další 

dvoustraně je hlavním grafickým motivem časová osa, rubrika je bohatě vybavena 

velkými fotografiemi s popisky řazenými do jednoho bloku. 

Anketa: Jednostránková rubrika s anketou mezi českými osobnostmi byznysu je 

vždy uvedena krátkým článkem uvozujícím anketní otázku. Vedle něj se nachází 

ilustrační fotografie.  U odpovědí respondentů jsou jejich portrétní fotografie.  

Názory: Rubrika obsahuje zpravidla jeden komentářový útvar v třísloupcovém 

zlomu, mezi druhým a třetím sloupcem je mezera vyplněná fotografií autora a citátem 

z textu.  

Téma: Rubrika začíná fotografií přes celou dvoustranu, do které je 

zakomponován titulek i perex. I v této sekci je článek bohatě doplněn velkými 

fotografiemi, popisky jsou číslovány a umístěny do jednoho bloku.  

Interview: I tato rubrika začíná dvoustránkovou fotografií respondenta, rozhovor 

začíná první otázkou, je doplněn dalšími fotografiemi zpovídané osoby, infoboxem a 

zpravidla také kratším článkem v čtyřsloupcovém zlomu, hlavní text je v třísloupcové 

sazbě.  

Školství, Průmysl, Export, Reportáž, Právo, Města a obce: Rubriky nazvané 

podle tématu, kterému se věnují. Pravidelně se po stránkách střídá třísloupcový a 

čtyřsloupcový zlom. Opět nechybí velké fotografie, výjimečně se objevují také textové 

infoboxy.   

Styl: Původní rubrika Styl z předchozího layoutu je nyní rozdělena na více rubrik 

(Technologie, Auta, Historie, Společnost, Fórum, Knihy, Kalendář), jejich obsah ale 

zůstává stejný, zachován je i třísloupcový zlom. Poslední stranou je Připravujeme opět 

obsahující upoutávky na témata zpracovaná v příštích vydáních Profitu. 

6.3.4 Profit č. 35/2010 (6.–15. 9. 2010) až č. 31/2012 (6.–12. 8. 2012) 

Titulní strana  

Při dalším relaunchi dochází opět k proměně titulní strany. Logotyp se poprvé ve 

sledovaném období mění, písmena zůstávají bílá, stejný je i font, místo červeného 

podkladu je ale použit světle zelený. Nad písmeny loga je uvedeno přízvisko „nový“ 

odkazující na obsahové změny týdeníku. Vedle loga vpravo se vracejí tři upoutávky, 

každé je věnován čtyřřádkový sloupec oddělený svislou linkou. Nad upoutávkami je 
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pruh určený k marketingovým účelům upozorňující zejména na různé soutěže 

s Profitem. Hlavním motivem titulní strany je fotografie, často z oblasti filmu, plakát či 

fotografie doplněná montáží ilustrující hlavní téma čísla. V levém dolním rohu se 

nachází čárový kód, nad ním je informace o čísle vydání, ročník, datum, webové 

stránky a cena. Do spodní části titulní strany je situován také titulek. 

 

 

Obr. 20: Titulní strana Profitu č. 45/2010 

Vzhled vnitřních stran 

V Profitu v tomto layoutu je opět kombinována dvousloupcová, třísloupcová i 

čtyřsloupcová úprava v jednotném stylu sloupcového zarovnání do bloku. Opět chybí 

jakékoli linky. Novinkou je také zmizení iniciály na začátku textů. 

Po titulní straně následuje Editorial v třísloupcové sazbě s fotografií autora, pod 

ním je tiráž. Na následující dvoustraně se nachází Obsah. Horní dvě třetiny prostoru 

pokrývají fotografie postav, které se objevují na dalších stranách časopisu, pod nimi je 

silná linka v barvě podkresu loga, pod ním je v čtyřsloupcové sazbě textový seznam 

článků. Po obsahu následují aktuální zprávy rozdělené po dvoustranách na Česko, 

Regiony, Svět a Byznys. Střídá se třísloupcový a dvousloupcový zlom krátkých článků, 

u každého se nachází fotografie velikosti srovnatelné s jeho textem. 

Profit má v tomto layoutu pět hlavních rubrik a tři sekce obsahující mix servisních 

a aktuálních článků: 

Politika: Dvoustrana v třísloupcovém zlomu, začíná půlstránkovou fotografií, pod 

kterou je nadtitulek, titulek a pětiřádkový perex. Text je doplněn ještě dalšími dvěma až 

třemi fotografiemi. Stejného zlomu je i následující sekce podrubrik se záhlavím Trendy 

& analýzy a Osobní finance. Ty jsou zpravidla doplněny infografikou, Profit i v tomto 

layoutu velmi zřídka využívá grafů. 
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Téma: Rubriku otevírá ilustrační fotografie přesahující jednu stranu, zlom je 

třísloupcový. Téma se skládá z jednoho článku, který je doplněný textovými infoboxy. 

Rozhovor: Rubrika začíná netradičně na pravé straně, hned vedle poslední strany 

rubriky předchozí. Otevírá ji dvousloupcová fotografie, text začíná v pravém sloupci 

přímo první otázkou. Rozhovor je doplněn dalšími fotografiemi a infoboxem. Následuje 

sekce rovněž v třísloupcovém zlomu kratších článků se záhlavím Kariéra, Bydlení, 

Média, VIP. Novinkou je dvoustrana Objektivem, která je složena z fotografií 

ilustrujících jedno konkrétní téma, v levém sloupci jsou v bloku seřazeny popisky. 

Osudy: Rubrika se věnuje životním osudům jedné historické osobnosti. Její zlom je 

stejný jako u rubriky Politika. 

Historie: Obsahová náplň je stejná jako v předchozím layoutu, zlom je opět 

totožný jako v případě rubriky Politika, podobně je to i s následující sekcí podrubrik Na 

cestách, Design, Auto-moto, Věda a technologie, novinkou je dvoustrana Sport a Fit 

styl. Také v tomto období je Profit zakončen stránkou Připravujeme. 

7. Prodané náklady českých ekonomických týdeníků 
V této části diplomové práce se věnuji popisu a analýze prodaných nákladů 

sledovaných ekonomických časopisů. Jako zdroj dat posloužily údaje metodiky pro 

ověřování periodického tisku ABC ČR
122

.  

ABC ČR prodaný náklad definuje jako součet výtisků pultového prodeje, 

předplatného, ostatního prodeje a elektronické verze prodávané minimálně za 51 % 

ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu v daném období. Do prodaného nákladu 

se započítávají výtisky, jejichž distribuce proběhla za úplatu, tzn. na základě fakturace 

nebo v rámci platných smluv o předplatném. Výtisky pocházející z dřívějšího časového 

období a distribuované v právě probíhajícím časovém období nesmí být započítávány 

do údajů o nákladech právě probíhajícího časového období (doposílky nebo opětovný 

prodej remitendy). 

Do předplatného ABC ČR započítává ty výtisky, na které je vystaven účetní 

doklad na úhradu předplatného na definované období před zahájením dodávky. 

                                                 
122

 U týdeníků a čtrnáctideníků ABC ČR zveřejňuje aritmetický průměr jejich tištěných a vkládaných 

nákladů ve sledovaném měsíci. Na základě standardní smlouvy ABC ČR u periodického tisku ověřuje a 

publikuje tištěný a prodaný náklad, kdy prodaný náklad je součtem výtisků prodávaných v 

rámci pultového prodeje, předplatného, ostatního prodeje a elektronických verzích prodávaných za 

minimálně 51 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu (tzv. EV1). Pro všechny výtisky 

započtené do prodaného nákladu platí podmínka, že za ně vydavatel musí inkasovat minimálně 51 % ceny 

konečné spotřeby pultového prodeje. (ABC ČR) 
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Vydavatelství nebo zprostředkovatel musí za předplacené výtisky inkasovat minimálně 

51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje. U titulů prodávaných za různé ceny 

konečné spotřeby musí vydavatel inkasovat 51 % ceny konečné spotřeby pultového 

prodeje příslušné verze. 

Do pultového prodeje ABC ČR započítává pouze výtisky prodané ve 

vydavatelově vlastní nebo smluvní prodejně za hotové nebo fakturované distributorům, 

kteří nejsou konečnými spotřebiteli, s tím, že nakupují minimálně za 51 % ceny 

konečné spotřeby pultového prodeje. Výtisky prodané ve vlastní prodejně za hotové 

jsou započítány pouze tehdy, je-li vystaven pokladní blok nebo paragon s názvem titulu 

a číslem nebo datem vydání. 

Do položky ostatní prodej zahrnuje ABC ČR výtisky přímo prodávané 

vydavatelem kupujícímu subjektu na základě fakturace. Musí být splněna podmínka, že 

kupující uhradí minimálně 51 % ceny konečné spotřeby. Kupující subjekt tyto výtisky 

využívá pro svoji vlastní potřebu, pro své zákazníky, pro své partnery a třetí osoby. 

Jedná se především o subjekty, které nenakupují výtisky za účelem dalšího prodeje a 

které zajišťují servis pro svoji klientelu (např. dopravní společnosti, cestovní kanceláře, 

hotely, autosalony, zdravotní střediska, orgány státní správy a samosprávy, společenské 

organizace apod.). Dále se jedná o ABC ČR neznámé distributory nebo distributory, 

kteří neplní podmínky pro zařazení mezi pultový prodej. (ABC ČR, 2014) 

 V následujících kapitolách se nejprve věnuji jednotlivým časopisům a vývoji 

jejich prodaných nákladů v čase. 

7.1 Vymezení sledovaného období  

České ekonomické týdeníky jsem se rozhodl sledovat v období šesti let. Období 

bylo nutné stanovit dostatečně dlouhé na to, aby bylo možné objektivně zachytit vývoj 

magazínů a proměnu jejich postavení na časopiseckém trhu. Období od roku 2006 do 

roku 2012 zachycuje nástup ekonomické krize a s ní související pozvolný úpadek 

komerčního úspěchu některých tištěných médií. Do jaké míry se krize dotkla 

ekonomických týdeníků, ukážou následující podkapitoly.  

Ve vybraném období vydavatelé týdeníků připravili grafické a obsahové 

relaunche, tudíž je možné analyzovat, jak se grafické změny a úpravy obsahu promítly 

na prodejích a čtenosti novinářských celků v čase. Vždy uvedu stav na začátku a konci 

sledovaného období a data vztahující se k období realizace relaunchů týdeníků. 
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7.2 Prodaný náklad týdeníku Ekonom 

U časopisu Ekonom činí na začátku sledovaného období v lednu 2006 celkový 

prodaný náklad 20 095 kusů, z toho je 16 242 předplatné, 2606 kusů pultový prodej a 

ostatní prodej činí 1274 výtisků. Na konci sledovaného období, v prosinci 2012 pak 

Ekonom vykazuje 14 712 prodaných výtisků, z toho činí předplatné 9856 kusů, 2470 

prodaných kusů na stáncích a v obchodech a 1400 ostatní prodej. V období šesti let 

celkový prodaný náklad Ekonomu klesl o více než 5000 výtisků. Vývoj prodaného 

nákladu ukazuje Graf 1.   

 

 

Graf 1: Ekonom (2006–2012) 

 

Jak vyplývá z kapitoly 5.1.2, týdeník Ekonom učinil první změnu layoutu 

s prvním březnovým číslem roku 2008 a druhou s prvním říjnovým 2011.  

7.2.1 Relaunch 2008 

V prosinci 2007, tedy tři měsíce před prvním redesignem, Ekonom prodává 

průměrně 19 558 výtisků, v lednu 18 005, v únoru 18 273 kusů a březnový průměrný 

prodaný náklad vystoupá na 49 835 (jak vyplývá z kapitoly 5.1.2 je to dáno speciální 

marketingovou akcí, kdy vydavatelství Economia podpořila novou podobu týdeníku 

vytištěním 100 tisíc kusů Ekonomu), v dubnu pak Ekonom vykazuje 21 654 prodaných 

kusů, v květnu 19 821 a v červnu 20 166 výtisků. Vývoj prodaných nákladů Ekonomu 

šest měsíců před a šest měsíců po relaunchi
123

 ukazuje Graf 2. 

                                                 
123

 Toto období považuji za dostatečné k reflexi vlivu grafických i obsahových změn na prodeje časopisu. 
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Graf 2: Ekonom (relaunch 2008) 

 

Jak je z grafu patrné, již měsíc po relaunchi se celkové prodeje Ekonomu vrátily 

na hranici 20 tisíc prodaných výtisků. Jak dále vyplývá z Grafu 1, který mapuje prodané 

náklady v celém sledovaném období, prodeje Ekonomu se zvýšily jen o stovky kusů a 

následně se přizpůsobily trendu postupného celkového poklesu. Nutno ovšem dodat, že 

výrazný podíl na tom trendu mohla mít nepříznivá situace na trhu ve sledovaném 

období. Jak již bylo uvedeno výše (kapitola 3.4.2), krize zasáhla českou ekonomiku již 

v roce 2008. Na mediálním trhu se nejvíce projevila v roce 2009 a zpočátku roku 2010, 

kdy byly poklesy prodejů periodik nejvýraznější. 

7.2.2 Relaunch 2011 

V červenci 2011, tři měsíce před druhým relaunchem, který se uskutečnil v říjnu 

roku 2011, Ekonom vykazuje prodaný náklad 15 601 výtisků, v srpnu 16 238, v září 

15 908 kusů, v říjnu 19 754 (opět jsou čísla ovlivněna marketingovou akcí související 

s uvedením nové podoby týdeníku na trh), v listopadu se průměrný prodaný náklad vrátí 

zpět na 16 936 výtisků, v prosinci činí 16 782 a v lednu 2012 15 502 kusů. Vývoj 

prodaných nákladů Ekonomu šest měsíců před a šest měsíců po relaunchi ukazuje 

Graf 3. 
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Graf 3: Ekonom (relaunch 2011) 

 

Z grafu je patrné, že po provedení relaunche se opět čísla měsíčního celkového 

prodaného nákladu vrátila na podobnou úroveň, jako byla před ním. 

 

7.3 Prodaný náklad týdeníku Euro 

Na začátku sledovaného období v lednu roku 2006 činí celkový průměrný 

prodaný náklad týdeníku Euro 19 617 výtisků z toho je 13 381 předplatné, 3402 kusů 

pultový prodej a ostatní prodej činí 2834 výtisků. Na konci sledovaného období, 

v prosinci 2012 pak Euro vykazuje 24 742 prodaných výtisků, z toho činí předplatné 

12 943 kusů, 2137 prodaných kusů na stáncích a v obchodech a 9662 ostatní prodej. 

V období šesti let celkový prodaný náklad Eura stoupl o více než 5000 výtisků, 

ovlivněno je to ale především nárůstem tzv. ostatního prodeje (více viz úvod kapitoly 

7). Vývoj prodaného nákladu Eura ukazuje Graf 4. 
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Graf 4: Euro (2006–2012) 

Jak vyplývá z kapitoly 5.2.2, týdeník Euro ve sledovaném období přichází 

s relaunchi v březnu roku 2008 a červnu 2011. 

7.3.1 Relaunch 2008 

 V prosinci 2007, tedy tři měsíce před prvním redesignem, Euro vykazuje 

prodaný náklad 24 387 výtisků, v lednu 2008 23 528, v únoru 23 623 a v březnu 23 630. 

Následující tři měsíce se drží na velmi podobné úrovni – duben 22 875, květen 22 754 a 

červen 23 100 prodaných kusů. Vývoj prodaných nákladů týdeníku Euro šest měsíců 

před a šest měsíců po relaunchi ukazuje Graf 5. 

 

 

Graf 5: Euro (relaunch 2008) 

 

 Z grafu je patrné, že měsíc po grafických změnách týdeníku prodaný náklad 

poklesl a na hodnoty z konce roku 2007 se vrátil až v září. 
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7.3.2 Relaunch 2011 

Tři měsíce před druhým sledovaným relaunchem, který proběhl v červnu roku 

2011, týdeník Euro prodává v březnu 21 647 výtisků, v dubnu 21 344, v květnu 21 379 

kusů. V měsíci červnu pak prodaný náklad stoupl na 23 975 výtisků, v červenci se drží 

na 23 549, v srpnu mírně klesne na 22 852 a v září na 22 318 prodaných kusů. Vývoj 

prodaných nákladů týdeníku Euro šest měsíců před a šest měsíců po druhém relaunchi 

ukazuje Graf 6. 

 

 

 

Graf 6: Euro (relaunch 2011) 

 

Z grafu je patrné zvýšení prodaného nákladu v měsíci, kdy byl uskutečněn 

relaunch týdeníku, postupně ale prodaný náklad klesá na podobné hodnoty, jaké byly 

půl roku před změnou designu. 

7.4 Prodaný náklad týdeníku Profit 

Na začátku sledovaného období v lednu roku 2006 činí celkový průměrný 

prodaný náklad týdeníku Profit 12 876 výtisků z toho je 5602 předplatné, 1115 kusů 

pultový prodej a ostatní prodej činí 6159 výtisků. Jak vyplývá z kapitoly 5.3.2, týdeník 

Profit přestává v polovině roku 2012 jako samostatný titul vycházet a ABC ČR jej ve 

svých přehledech také přestává uvádět. Sledované období proto pro Profit končí 

s červencem 2012. V tomto měsíci Profit vykazuje 11 956 prodaných výtisků, z toho 

činí předplatné 6091 kusů, 348 prodaných kusů na stáncích a v obchodech a 5517 
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ostatní prodej. V období téměř šesti let celkový prodaný náklad Profitu klesl o zhruba 

1000 výtisků, výrazně ale klesl pultový prodej. Vývoj prodaného nákladu Profitu 

ukazuje Graf 7. 

  

Graf 7: Profit (2006–2012) 

Jak vyplývá z kapitoly 5.3.2, týdeník Profit ve sledovaném období přichází 

s relaunchi v říjnu roku 2006, květnu 2009 a září 2010. 

7.4.1 Relaunch 2006 

V červenci 2006, tedy tři měsíce před prvním redesignem, Profit prodává 

průměrně 15 911 výtisků, v srpnu 16 259, v září 16 384 kusů a říjnový průměrný 

prodaný náklad také mírně stoupne na 16 865. V listopadu pak prodaný náklad Profitu 

klesne na 15 708 prodaných kusů, v prosinci činí 15 250 a v lednu 2007 15 873 výtisků. 

Vývoj prodaných nákladů týdeníku Profit šest měsíců před a šest měsíců po relaunchi
 

ukazuje Graf 8. 
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Graf 8: Profit (relaunch 2006) 

 

 Z grafu je patrné, že prodaný náklad Profitu postupně stoupal až k období 

relaunche v říjnu, po něm ale klesá až do konce roku 2006 a se začátkem nového roku 

opět mírně roste.  

7.4.2 Relaunch 2009 

Před relaunchem týdeníku Profit v roce 2009 průměrný prodaný náklad pozvolně 

roste. Tři měsíce před redesignem v únoru činí 15 874 kusů, v březnu stoupne na 

17 549, v dubnu stále roste na 18 348 a v květnu se dostává na 20 177 výtisků. Po 

relaunchi mírně klesá na 19 403 v červnu, 18 677 v červenci a v srpnu se drží podobné 

úrovně 18 917 kusů.  Vývoj prodaných nákladů týdeníku Profit šest měsíců před a šest 

měsíců po relaunchi
 
ukazuje Graf 9. 
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Graf 9: Profit (relaunch 2009) 

 Z grafu je patrné, že prodeje Profitu až do relaunche mírně rostly, těsně po ale 

něm klesají. 

7.4.3 Relaunch 2010 

V červnu, tři měsíce před druhým relaunchem, který se uskutečnil v září roku 

2010, Profit vykazuje prodaný náklad 20 038 výtisků, v červenci 19 914, v srpnu 20 076 

kusů, v září mírně klesne na 20 019. V období po relaunchi se pak drží na podobné 

úrovni, v říjnu 20 194 výtisků, v listopadu činí 21 021 a v prosinci 20 800 kusů. Vývoj 

prodaných nákladů Profitu šest měsíců před a šest měsíců po relaunchi ukazuje Graf 10. 

 

 

Graf 10: Profit (relaunch 2010) 

 Z grafu je patrné, že průměrný prodaný náklad se v období před a po relaunchi 
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držel na velmi podobné úrovni, stoupl následně v listopadu a dále začal stoupat 

s prvními měsíci roku 2011. 

7.5 Shrnutí  

Z porovnání celkových průměrných prodaných nákladů českých ekonomických 

týdeníků v období šest měsíců před a šest po grafickém relaunchi a obsahových 

změnách vyplývá, že prodeje se držely vesměs na konstantní úrovni.  

U Ekonomu se v případě prvního i druhého relaunche čísla měsíčního celkového 

prodaného nákladu vrátila na podobnou úroveň, jako byla před nimi.  

U týdeníku Euro v prvním případě měsíc po grafických změnách prodaný náklad 

poklesl, v případě druhého relaunche bylo patrné zvýšení prodaného nákladu v měsíci, 

kdy byl uskutečněn, postupně ale prodaný náklad klesá na podobné hodnoty, jako byly 

půl roku před změnou designu.  

V případě Profitu prodaný náklad postupně stoupal až k období prvního relaunche, 

po něm ale klesá. Při druhém relaunchi těsně po proměně týdeníku prodeje klesají. Ve 

třetím případě průměrný prodaný náklad se v období před a po relaunchi držel na velmi 

podobné úrovni. 

Na tomto místě je nutné dodat, že celkové vykazované průměrné prodané 

náklady mohou být ovlivněny mnohými faktory. Mezi ně patří například období 

(z Grafů 1, 4, a 7 je možné rozpoznat, že prodeje v období letních prázdnin jsou slabší 

než na podzim apod.), marketingová podpora (například u Ekonomu v březnu 2008), ale 

také struktura vykazovaných prodaných nákladů vydavatelem. Například u Profitu činí 

ostatní prodeje velmi významnou položku, bez které by týdeník výrazně zaostával za 

konkurencí. Pro názornost uvádím strukturu prodaných nákladů u týdeníků Ekonom, 

Euro a Profit na vzorku v letech 2010 až 2012 v Příloze č. 1 až 3. Porovnání vývoje 

předplatného, pultového prodeje a ostatního prodeje viz Příloha č. 4 až 6.   

8. Vývoj čtenosti českých ekonomických týdeníků 
V této části diplomové práce se zabývám čteností ekonomických týdeníků. 

Čtenost udává „(…) procento cílové skupiny, které četlo konkrétní tiskový titul. Také 

rating. Udává se v tisících nebo procentech cílové skupiny. Odpovídá na otázku, kolik 

lidí četlo konkrétní vydání např. deníku nebo týdeníku. Rozlišují se dva základní typy 
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sledované čtenosti.“
124

 Výzkumem čtenosti se v České republice zabývá Unie 

vydavatelů.
125

 „Čtenost se zjišťuje pomocí dotazování v rámci výzkumu Media projekt. 

Jde o jiné kritérium tištěných médií, než je prodaný náklad. Protože čtenost vyjadřuje, 

kolik lidí daný titul četlo (nikoli si koupilo), bývá počet čtenářů vždy vyšší, než je počet 

prodaných výtisků.“
126

 

Ve zkoumaném období vymezeném roky 2006 až 2012 Unie vydavatelů 

zjišťovala čtenost všech tří českých ekonomických týdeníků, u Profitu ale jen do třetího 

kvartálu roku 2011, posledními údaji jsou tak 2. a 3. kvartál 2011. Výstupy jsou 

vypočítány vždy za pololetí zpětně bez rozlišení jednotlivých čtvrtletí (tzv. klouzavá 

pololetí).
127

    

Stejně jako v případě kapitoly 7, kde zkoumám vliv relaunchů ekonomických 

týdeníků na jejich celkové prodané náklady, budu i data o čtenosti
128

 vztahovat 

k období, kdy byl proveden relaunch časopisu.  

8.1 Čtenost týdeníku Ekonom 

Podle dat Unie vydavatelů je Ekonom nejčtenějším ekonomickým týdeníkem. 

Jak ukazuje Příloha č. 7, která porovnává čtenost všech tří týdeníků, jej žádný konkurent 

ve zkoumaném období nepřekonal. Na začátku prověřovaného období má Ekonom za  

1. a 2. kvartál 2006 čtenost 156 tisíc lidí, na konci ve 3. a 4. kvartálu 2012 89 tisíc 

čtenářů. 

Jak vyplývá z kapitoly 5.1.2, týdeník Ekonom učinil první změnu layoutu 

s prvním březnovým číslem roku 2008 a druhou s prvním říjnovým 2011.  

                                                 
124

 MEDIAGURU. Mediální slovník [online]. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z www: 

<http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ctenost/>. 

Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a 

výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Pouze časopisy vydává 18 členů, 3 jsou pouze 

deníková vydavatelství, 3 vydavatelé vydávají deníky, suplementy i časopisy. (Unie vydavatelů) 
126

 MEDIAGURU. Mediální slovník [online]. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z www: 

<http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ctenost/>. 
127

 Do výsledků výzkumu jsou zařazeny všechny tiskové tituly, které splňují podmínku, že byly měřeny 

po celou dobu odpovídající publikovanému období. Zveřejněny nejsou pouze výsledky těch titulů, které 

nedosáhly v projekci hranice čtenosti na vydání 24 000 čtenářů.  
128

 UNIE VYDAVATELŮ. Odhad čtenosti tisku – Media projekt [online]. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z 

www:  <http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data. 
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Graf 11: Ekonom (relaunch 2008) 

U prvního relaunche jsou tak relevantní data z 1. a 2. kvartálu a 2. a 3. kvartálu 

2008.  Jak vyplývá z Grafu 11, v případě prvního činí čtenost Ekonomu 120 tisíc lidí, 

druhého období 122 tisíc a i dále čtenost stoupá k 134 tisícům, resp. 142 tisícům 

s koncem a přelomem roku 2008. 

 

 

Graf 12: Ekonom (relaunch 2011) 

U druhého relaunche jsou nejdůležitější data z 3. a 4. kvartálu 2011 a 4. kvartálu 

2011 a 1. kvartálu 2012. V případě prvního období (Graf 12) byla čtenost Ekonomu 93 

tisíc, v druhém 91 tisíc a čtenost dále klesá na 90 tisíc ze začátku roku 2012 a 89 tisíc ve 

2. a 3. kvartálu 2012. 
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8.2 Čtenost týdeníku Euro 

Podle dat Unie vydavatelů je Euro druhým nejčtenějším ekonomickým týdeníkem. 

Na začátku prověřovaného období má Euro za 1. a 2. kvartál 2006 čtenost 83 tisíc lidí, 

na konci ve 3. a 4. kvartálu 2012 52 tisíc čtenářů. 

Jak vyplývá z kapitoly 5.2.2, týdeník Euro ve sledovaném období přichází 

s relaunchi v březnu roku 2008 a červnu 2011. 

  

 

Graf 13: Euro (relaunch 2008) 

 U prvního relaunche jsou relevantní data z 1. a 2. kvartálu a 2. a 3. kvartálu 

2008.  Jak vyplývá z Grafu 13, v případě prvního činí čtenost Eura 104 tisíc lidí, 

druhého období 94 tisíc a dále čtenost klesá k 92 tisícům, následně mírně stoupne na  

96 tisíc ve 4. kvartálu 2008 a 1. kvartálu 2009 a pak klesne na 81 tisíc v období 

následujícím. 
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Graf 14: Euro (relaunch 2011) 

 U druhého relaunche jsou nejdůležitější data z 2. a 3. kvartálu 2011 a 3. a 4. 

Kvartálu 2011. V případě prvního období (Graf 14) byla čtenost Eura 75 tisíc, v druhém 

63 tisíc a čtenost dále klesá na 44 tisíc z přelomu roku 2012 a 42 tisíc v 1. a 2. kvartálu 

2012. Následně mírně stoupne na 51 tisíc. 

8.3 Čtenost týdeníku Profit 

Týdeník Profit vykazuje ve sledovaném období nejnižší čísla čtenosti. Na 

začátku prověřovaného období má Profit za 1. a 2. kvartál 2006 čtenost 49 tisíc lidí, na 

konci ve 2. a 3. kvartálu 2011 27 tisíc čtenářů. V dalším období již Unie vydavatelů data 

pro Profit neuvádí. 

 Jak vyplývá z kapitoly 5.3.2, týdeník Profit ve sledovaném období přichází 

s relaunchi v říjnu roku 2006, květnu 2009 a září 2010. 
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Graf 15: Profit (relaunch 2006) 

U prvního relaunche jsou relevantní data z 3. a 4. kvartálu a 4. kvartálu 2006 a 1. 

kvartálu 2007.  Jak vyplývá z Grafu 15, v případě prvního období je čtenost Profitu 40 

tisíc lidí, druhého 54 tisíc a dále čtenost postupně roste k 57 tisícům a 62 tisícům v 2. a 

3. kvartálu  2007. Následně čtenost mírně klesne na 58 tisíc. 

 

 

Graf 16: Profit (relaunch 2009) 

 U druhého relaunche jsou nejdůležitější data z 1. a 2. kvartálu 2009 a 2. a 3. 

kvartálu 2009. V případě prvního období (Graf 16) byla čtenost Profitu 33 tisíc, 

v druhém 35 tisíc a čtenost roste na 39 tisíc a 48 tisíc z přelomu roku 2009. V 1. a 2. 

kvartálu 2010 pak klesne na 47 tisíc. 
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Graf 17: Profit (relaunch 2010) 

 U třetího relaunche jsou relevantní data z 2. a 3. kvartálu 2010 a 3. a 4. kvartálu 

2010. V případě prvního období (Graf 17) byla čtenost Profitu 41 tisíc, v druhém 37 

tisíc a čtenost dále klesá na 36 tisíc z přelomu roku 2010, a 31 tisíc v 1. a 2. kvartálu 

2011 a 27 tisíc v 2. a 3. kvartálu 2011.  

8.4 Shrnutí 

Z porovnání čtenosti českých ekonomických týdeníků v období po grafických 

relaunchích a obsahových změnách vyplývá, že vesměs v žádném případě nedošlo 

k výraznému zlepšení. 

 U Ekonomu čtenost v prvním případě stoupala v průběhu čtyř kvartálů, v dalším 

se ale již propadla na původní hodnoty před relaunchem. V druhém případě čtenost po 

provedení relaunche jen klesala. 

V případě Eura se čtenost po relaunchi v roce 2008 držela konstantních hodnot, 

v roce 2011 pak po realizaci změn klesala. 

U Profitu v prvním případě mírně vzrostla, ale brzy se vrátila na původní úroveň, 

v druhém případě to bylo podobné a v třetím čtenost výrazně poklesla. 
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Závěr 
V této diplomové práci jsem se zabýval grafickými a obsahovými změnami 

ekonomických týdeníků vydávaných v České republice. Konkrétně se práce věnuje 

změnám, kterými ekonomické týdeníky – Ekonom, Euro a Profit – prošly od roku 2006 

do roku 2012. V tomto období prošla všechna tři periodika nejméně dvěma grafickými 

relaunchi, které byly provázeny i proměnami obsahu; v diplomové práci se věnuji také 

tomu, jak tyto změny ovlivnily pozici týdeníků na českém mediálním trhu. 

Podle mého názoru se mi hlavní cíl této práce – tedy popsat, porovnat a 

zhodnotit změny, které nastaly po provedení grafických relaunchů vybraných titulů s 

jejich dopaden na strukturální a obsahové změny – podařilo úspěšně naplnit.  

Tuto práci jsem rozdělil na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část 

přibližuje základní pojmy, se kterými se dále v textu pracuje, přináší charakteristiku 

mediálního trhu v České republice s důrazem na pozici ekonomických týdeníků a 

představuje nejvýznamnější ekonomické časopisy ve světě. Její součástí je také 

stanovení základní a vedlejší hypotézy.  

Hlavní hypotéza: „České ekonomické týdeníky prošly v uplynulých letech 

několika obsahovými i grafickými relaunchy. Výsledky těchto změn se ale jen 

minimálně promítly do vylepšení postavení týdeníků na mediálním trhu – zásadně 

nedošlo ani ke zvýšenému zájmu zadavatelů inzerce, ani vyšší prodejnosti či čtenosti.” 

Vedlejší hypotéza: „Ekonomická krize v druhé polovině první dekády 21. století 

postihla také český mediální trh, ekonomické týdeníky nevyjímaje. Na jejich tehdejší 

vývoj a směřování měla zásadní vliv.“ 

Pro ověření hypotéz pak slouží informace získané ve výzkumné části. Ta se 

věnuje analýze týdeníků Ekonom, Euro a Profit, jejich relaunchům ve zvoleném období, 

popisuje grafické i obsahové změny na vybraném vzorku periodik, zabývá se vývoji 

celkových prodaných nákladů a čtenosti týdeníků v období před jednotlivými relaunchi 

a po nich a zachycuje, jaký vliv dané změny měly na pozici periodik na mediálním trhu.  

Z výsledků výzkumu vyplývá, že provedené relaunche mají na celkové prodané 

náklady ve sledovaném období vesměs nepatrný vliv. V žádném ze zkoumaných období 

se prodaný náklad nezvýšil, prodeje se nejčastěji držely na velmi podobné úrovni jako 

před změnami. Stejně lze hodnotit i vliv grafických a obsahových změn na čtenost 

ekonomických týdeníků. Po žádném realunchi nedošlo k výraznému zlepšení. 

Z uvedeného vyplývá, že hlavní hypotéza diplomové práce byla potvrzena. 
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Z výzkumné části také vyplývá, že u všech tří ekonomických týdeníků v průběhu 

sledovaného období let 2006 až 2012 poklesly prodané náklady i čtenost. Jednou 

z příčin těchto poklesů byla bezesporu ekonomická krize, vliv ale mohly mít i další 

faktory, jako konkurence a snazší dostupnost elektronických médií, změny preferencí 

konzumentů médií apod. Vedlejší hypotézu tedy není možné jednoznačně potvrdit. 

Výzkum dalších faktorů ovlivňujících pozici ekonomických týdeníků na 

mediálním trhu by mohl být náplní další diplomové práce, stejně jako výzkum postavení 

jiných druhů periodik na českém mediálním trhu v období let 2006 a 2012 a komparace 

jeho výsledků se závěry vyplývajícími z této diplomové práce. 

 

Summary 
In this diploma thesis I dealed with graphic and content changes of Czech 

economic weekly magazines, specifically with the changes the Ekonom, Euro and Profit 

magazines went through from 2006 until 2012. In the mentioned period all the three 

magazines experienced at least two design relaunches as well as some content changes. 

The aim of the thesis was to analyse how those changes influenced the position of the 

magazines in the Czech media market. 

The diploma thesis consists of two parts: theoretical and analytical. The 

theoritical one describes basic concepts of the topic, typology of the Czech media 

market with the main focus on the economic weeklies and introduces the most world 

influential economic journals. The analytical part is precisely aimed on the Ekonom, 

Euro and Profit magazines, their relaunches in the concrete period of time and their 

visual and content changes. This part also compares the causality between readership 

before and after relaunches and describes how – if ever – all those changes affected the 

position of selected magazines on the Czech media market.  

The result of my research leads me to the conclusion that all relaunches had only 

negligible effect on the number of sold copies. The number of sold copies haven´t 

increased in any case, the quantity remained practically unchanged regardless of 

changes in the content or graphic design. Any relaunch didn´t lead to the significant 

improvement in sales. Research also shows that all the three Czech economic journals 

experienced decline both of sold copies and readership between 2006 and 2012. One of 

the reasons was undoubtedly financial crisis, among others are tough competition  
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availability, convenience and price of digital media and new preferences of media 

consuments.   
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