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Příloha č. 6: Rozhovor s Petrem Koubským (rozhovor) 

 

PETR KOUBSKÝ: Nadbytek obsahu je největší problém současné mediální situace 

 

Se spoluzakladatelem magazínu 067.cz o problémech, které ovlivňují současnou 

žurnalistiku. Petr Koubský hovořil zejména o personalizaci, válce médií s Facebookem a o 

nadbytku obsahu. Dále o tom, proč se rozhodl založit první placený online magazín, jestli 

projekt naplnil jeho očekávání a s čím má dnes 067.cz největší problémy. 

 

Obsah pro elitu 

 

Proč jste se rozhodl založit 067.cz? Co vám na trhu chybělo? 

Dlouhé čtení. Dlouhé články, které jdou proti trendu na internetu. Vedle Twitteru a rychlých 

zpráv tu myslím vzniká poptávka po dlouhém, hezkém čtení. Před několika lety jsem tento 

trend viděl v amerických médiích, konkrétně to byl The Magazine, který dnes už neexistuje. 

067.cz je dost typický příklad malého, specializovaného média, za které si lidé platí. Nikdy ho 

nebudou chtít všichni, je pro omezené množství lidí. 

 

Naplnil projekt z dnešního pohledu vaše očekávání? 



Víceméně ano. Člověk vždycky tajně doufá, že bude příjemně překvapen, což se mi moc 

nestalo − ale je to věc, která je udržitelná a funguje. Rozhodně na ní nezbohatneme. Ale to 

střízlivě uvažující člověk očekávat nemohl. 

 

Takže to může být lepší. Co na začátku projektu nebylo tak snadné, jak jste očekával? 

Především technická stránka. Přestože web vypadá poměrně jednoduše a banálně, máme 

paywall. Je potřeba ho zabezpečit a zároveň udělat uživatelsky příjemný, to jsou dva 

protichůdné požadavky. Zároveň jsou dlouhé články specifikum, které nás nutí, aby se vše 

dalo číst offline, aby bylo možné vše dát do běžných čteček, aby se vše dalo stahovat do 

Kindle. To je jednoduché, když je web otevřený. Ale jakmile je za paywallem, jsou s tím 

problémy. Všechny řešitelné, ale dlouho nám to trvalo.  

 

A aktuálně máte největší problém s čím?  

S marketingem. Ten neumíme dělat. Soustředíme se prakticky jen na sociální sítě. Facebook, 

Twitter, zveřejňujeme tam informace o nových číslech, snažíme se trochu diskutovat se 

čtenáři, pobízet je k nějaké odezvě. Občas zvýrazňovat témata, o kterých píšeme. Všechno 

jsou to zřejmé a jednoduché věci. A to je všechno. Bohužel nejsme odborníci na to, jak dělat 

propagaci mediálního produktu na sociálních sítích.  

 

Zkoušeli jste se spojit s experty?  

Ano, ale nikdy z toho nebyl moc velký prospěch. Já si to vysvětluji tak, že sociální sítě dobře 

fungují na masové produkty. A čím je cílová skupina užší, tím je dopad problematičtější, 

čtenáři se těžce oslovují. 

 

Na webu máte napsáno: „Píšeme o všem, co vás zajímá. Jen to ještě nevíte.“ Jak 

vybíráte témata? Spoléháte na to, že čtenáře zajímá každé téma, které napíšete? 

To je citlivá otázka. Správně bych měl odpovědět, že máme průzkumy mezi čtenáři, ale ve 

skutečnosti je to tak, že se jim spíš snažím autoritativně vnucovat to, co zajímá mě. Pevně 

doufám, že takových roztěkaných a zvědavých lidí, jako jsem já, je víc. Takže se řídím hlavně 

sebou. 

 

Nebylo by pro vás výhodnější se třeba na začátku věnovat pouze jednomu tématu? Celý 

produkt by byl čitelnější a lépe by se vám pracovalo s komunitou. 



Napadlo nás to, ale je tu několik problémů. Za prvé, nebavilo by mě to. 067.cz je projekt, ze 

kterého chci mít především radost. A tím pádem mám dost vysoké nároky, pokud jde o obsah. 

Nechci říkat, že je mi jedno, jestli to bude komerčně úspěšné, ale už jsem moc starý na to, 

abych dělal něco čistě jen pro peníze. Tohle si dopřávám jako takový hobby prvek. To je 

půlka odpovědi. Za druhé, specializované médium zaměřené na něco poměrně úzkého je 

složité udržet v provozu. To se dá dobře udělat v anglosaském prostředí, kde jedním jazykem 

mluví miliarda lidí, ale udělat tohle v češtině by znamenalo, že se tam bude točit několik málo 

jmen a několik málo trendů. Těžko tady hledat autory, kteří by ty dlouhé a hluboké články 

psali. 

 

Místo analýzy prsa 

 

Proč média podle vás ztrácí čtenáře? Může za to rozvoj internetu a obsah, který je na 

něm zdarma? 

Nemyslím si, že za úbytek čtenářů může obsah, který je zdarma. Spíše to, že je obsahu příliš. 

Nadbytek obsahu je nejdůležitější téma současné mediální situace. Internet totiž nejen vede k 

tomu, že obsah může být zadarmo a že jeho šíření je laciné, ale také k tomu, že jeho vytváření 

je laciné. Pořídit si blog, to jsou nulové startovní náklady. Když ho budu dělat dostatečně… 

ani ne kvalitní, ale provokativní, tak půjde počet návštěv nahoru. Vzácní jsou nyní čtenáři a 

jejich čas. A tady někde se začala kvalita obsahu snižovat.  

 

Jak to spolu souvisí? 

Na sociálních sítích potřebujete rychle zaujmout. Při nadbytku obsahu, kdy každý přepíná 

rychle mnoha kanály, máte velmi málo času na to, abyste čtenáře oslovili. To nezvládnete 

hlubokou analýzou budoucího ekonomického vývoje v Číně, ať bude sebelepší. Vyzkoušejte 

ale skandál nebo nahatou holku. Proto často ta zkratkovitost.  

 

Rozumím tomu dobře, že konkurencí pro seriózní média jsou blogeři nebo youtubeři? 

No jasně. Všechny obsahy si dneska navzájem konkurují. O čas čtenáře soupeří iHNed s Teri 

Blitzen nebo s Prigl.cz, když to malinko přeženu. Nejde už jen o čtení,  ale i o video, které 

půjde dopředu. Ale pořád tu zůstává člověk, který má jen tolik a tolik hodin denně, aby obsah 

konzumoval. A o tyhle hodiny se pere Facebook, iDNES.cz, youtubeři a cokoli dalšího. 

Obsahu je strašně moc. Těžko se ptát u blogerů na obchodní model, ale je to jedna z těch věcí, 



které jsou úspěšné čtenářsky a ukrádají čas jiným. A z tohohle hlediska, i když to vypadá 

divně, je to konkurence, kterou je třeba brát v úvahu. 

 

V DVTV jste řekl, že média dnes bojují hlavně s Googlem a s Facebookem. A že tuhle 

válku nemohou vyhrát. Jak jste to myslel? 

Říkal jsem to. Do televize se člověk vyjadřuje zkratkovitě. Význam toho výroku je asi zřejmý, 

čím dál tím víc lidí konzumuje svůj příděl informací prostřednictvím sociálních sítí. Ne přes 

titulní stránky médií. Bojovat se dá jen chytrým, dobrým obsahem. Což zase komplikuje život 

zpravodajství, které je rychlé a zkratkovité. Čistě zpravodajských médií bude ubývat, takže 

zpravodajství zůstane do budoucna v rukou těch největších. 

 

Příjem z printové reklamy i online reklamy klesá. Klesá i počet čtenářů, kteří jsou 

ochotní si noviny koupit. Média tedy vydělávají méně peněz a šetří. Kam to bude 

pokračovat? 

Dobrá otázka. Logicky si mohou dovolit méně novinářů, navíc méně těch kvalitních. Tím 

pádem poroste počet znaků na jednoho novináře a zvětší se jejich zátěž. Novináři nemají čas, 

produkují horší kvalitu a spirála se točí. Jenže každá spirála dojde nakonec do rovnováhy. 

Nebude sestupovat věčně, ale dojde do bodu, kdy čtenáře už neuženete na rychle generovaný 

obsah. Možná naopak akce vyvolá reakci a čtenář bude mít zájem o kvalitnější žurnalistiku. 

 

Takže noviny budou do budoucna záležitost vyšší třídy, která bude chtít platit za 

kvalitní obsah?  

To je možné. Těžko říct, o jak velké skupině lidí mluvíme. Bezpochyby před našima očima 

probíhá  rozštěpení na dva produkty. Pro elitu a pro masovku. Asi je třeba to takhle naplno 

říct. A každý z nich bude mít svůj obchodní model. Bulvár je postavený na reklamě. Musí být 

zadarmo, jinak nemůže fungovat. U elitního obsahu se pak může uplatnit nějaká kombinace.  

 

Věříte, že bude placený obsah na internetu fungovat? 

Jako doplňkový a menšinový model ano. Nemyslím si, že by se z toho kdy mohl stát 

většinový model, že velká část internetového obsahu bude za paywallem. Ale predikovat 

cokoli, co souvisí s internetem, je hloupost, protože vývoj je tak rychlý, že se může stát 

cokoli. 

 

Takže příjmy přímo od čtenářů podle vás nikdy nebudou tak velké. 



Dokud se bude používat tento základní model reklamy, kde počítáme kliky a konverzní 

poměr, tak se tohle příliš změnit nedá. Protože to, čemu vy říkáte hodnotná žurnalistika, je 

menšinový žánr, který nikdy nebude číst hodně lidí.  

 

Za který typ obsahu budou čtenáři ochotní zaplatit? 

Za specializovaný typ obsahu. Ten s hlubokým kontextem a vysokou přidanou hodnotou. Ta 

se dá přidávat různými způsoby. Třeba tak, že jsou to insider informace, které jsou pro toho, 

kdo si je přečte, přímo zpeněžitelné nebo nepřímo zpeněžitelné, zkrátka mají hodnotu 

měřitelnou v penězích. Nebo je to něco, co je zpracováno do hloubky, je v tom velké 

množství práce a úzká skupina konzumentů, která dokáže tento typ obsahu ocenit, je zvyklá 

za takový obsah platit. 

 

A proč se to ve větší míře už neděje? To média nemají dostatečně kvalitní obsah, za 

který by čtenář byl ochotný zaplatit? 

Neřekl bych, že není kvalitní. Vrátím se trochu zpátky. Myslím si, že ho je opravdu příliš 

mnoho. Proč platit za něco, čeho je přebytek a stejně to zkonzumovat nestíhám, když ve 

srovnatelné kvalitě vždycky je někde něco zadarmo. Ani The New York Times nejsou s 

placeným modelem příliš úspěšní. A to je nejlepší žurnalistika na světě. Jednoduše proto, že 

ačkoli jsou nejlepší, špička je natolik široká, že jsou nahraditelní něčím jiným. Mají limit asi 

20 článků měsíčně zadarmo a nevydají do měsíce více než 20 článků takových, aby se bez 

nich většina lidí neobešla. 

 

Chybí inteligence, tentokrát umělá 

 

Co si myslíte o personalizaci obsahu? Nebude do budoucna pro média vůbec 

nejdůležitější? Pokud poznají můj zájem, tak přece ví, co mě zajímá. Zjednodušeně 

řečeno. 

Teze Miloše Čermáka je, že je na redakci, aby sestavila obsah. A čtenáři buď berou, nebo 

nechají být. V úvodu jsem řekl, že děláme vlastně totéž. My ale neprodukujeme masové 

médium, ale menšinový časopis. Tady je tato strategie oprávněná. Jestli je oprávněná u 

iDNES nebo iHNed, to je trochu jiná otázka. Nadbytek obsahu znamená, že personalizace 

obsahu určitě smysl dává. Problém je technická realizace. Zatím jsem neviděl jedinou 



personalizaci obsahu vyřešenou tak, aby fungovala dobře. Musí to být do značné míry 

automatizovaná funkce.  

 

Je to další věc, za kterou byste byl ochotný zaplatit? 

Určitě ano. Za to, že mi někdo odfiltruje balast. 

 

Když to ale dnes nezvládá ani Facebook…  

Je otázka, jestli je to pro něj priorita číslo jedna. Nefunguje optimálně, a to má vstupních 

údajů, podle kterých může posuzovat, opravdu hodně. Metody na běžnou personalizaci 

obsahu fungují ještě hůř. Není divu, protože mají o čtenáři informací méně. Zkoušelo se to 

nejrůznějším způsobem, na základě podobnosti mezi texty, štítkování, všechno možné. Nikdy 

jsem neviděl nic, co by bylo dobré. Spousta těch pokusů už zkrachovala.  

 

Co se bude dít dál? 

Chce to ještě pár let vývoje a pokročilejší umělou inteligenci. Ta je k tomu klíčem. Opravdu 

bych to chtěl pro sebe. Personalizované zprávy. V tuhle chvíli si je dokážu i trochu suplovat 

ručně tím, že mám RSS čtečku, do které je nastrkaná strašná spousta kanálů. Nějaký balast mi 

tam leze, ale ten si odfiltruju ručně tím, že ho přeskočím. Je to mezi těmi špatnými metodami 

pořád ta nejlepší, na kterou jsem přišel. Když mi to někdo zautomatizuje, tak bomba, to bude 

fajn. 

 

A nemůže být ještě překážka v produktu? V tom, že média nejsou schopná nabídnout 

konzumaci obsahu pohodlně? Ať už placení nebo čtení obecně. 

Myslíte spíš formu než obsah. To je pravda, forma by v mnoha případech potřebovala velice 

zdokonalit. Ještě neumíme s technologiemi zacházet opravdu optimálním způsobem – a teď 

nemyslím jen média, ale všechny, kteří dělají digitální obsah. Cokoliv děláte na tabletu nebo 

telefonu, je kostrbaté, není to ono. Tam je veliký prostor ke zlepšení. 

 

Takže do té chvíle budou média závislá na reklamě a nedokáží si svým vlastním 

produktem vydělat? 

Tak je to ale dlouhá desetiletí. Média historicky fungují díky reklamě. U velkých deníků to 

bývalo tak, že příjmy byly půl na půl, ale vždycky tam důležitá reklamní složka byla. U 

televize měla naprosto zásadní význam vždy. Teď se jen trochu posouvají důrazy. Při daném 

obchodním modelu musí fungovat v televizi na reklamě a na internetu na proklicích. Umím si 



představit jiné modely prodeje reklamy přes internet. Takové pokusy existují, například měřit 

čas, který čtenář na dané stránce stráví, oceňovat reklamu podle toho, jak dlouhý čas to byl. 

To pak bude zvýhodňovat kvalitní obsah, určitě. Otázka je, jestli to je atraktivní pro inzerenty. 

 

Příloha č. 7: Rozhovor s Tomášem Hodboděm (rozhovor) 

 

TOMÁŠ HODBOĎ: Mediální důvěra bude velmi důležitá. Média musí budovat svoji 

značku 

 

S Tomášem Hodboděm o tom, jak probíhal vznik a rozvoj nových médií v České televizi. 

Proč ho Jan Svěrák nutí krást filmy a proč je důležité, aby média budovala svoji značku a 

stavěla do popředí novináře.  

 

Otázky z gauče 

 

Proč jsi skončil v České televizi? 

Už je to asi dva roky, ale je to dost paradoxní. Byl jsem tam jako externí zaměstnanec, ale 

trávil jsem tam veškerý svůj čas. V té době mi bylo 23 nebo 24 a říkal jsem si, že vedoucí 

pozici mít nemůžu, nic takového mi nikdo nedá. Dělal jsem Hyde Park, všechny volební 

speciály, olympiády, dostali mě na olympiádu do Londýna. Neměl jsem se kam dál posunout. 

V té době se měnilo vedení a probíhala aféra s Martinem Veselovským a Danielou Drtinovou, 

přitom odešla i Pavlína Kvapilová. Do toho jsem začal dělat komerční reklamu a televize mě 

přestala bavit. Takže se to takto vytratilo a já už pak neměl ambici se tam vracet.  

 

V České televizi si pomáhal vytvořit oddělení nových médií. Proč to bylo důležité? 

Moje vize, se kterou jsem v České televizi dělal, nebyl žádný krátkodobý efekt. Chtěl jsem tu 

velkou instituci připravit na dobu, kdy se publikum obmění. Postupně začnou vznikat formáty 

atraktivní i pro mladé lidi, kteří budou chtít komunikovat. A to se mi hned v tom roce 2009 

potvrdilo. 

 

Mluvíš o povodních? 

Ano. Celé povodně se tehdy odehrály víceméně z informací lidí. Informace z agentur 

najednou ztratily relevanci, lidé totálně vytvářeli zpravodajství. Posílali nám informace a my 

podle toho určovali, kam pojedou přenosové vozy. Povodně v severních Čechách byly 



klíčovým momentem. V České televizi si najednou uvědomili, že jsou nová média důležitá a 

že jim mohou něco přinést. Lidé nám totiž neposílali jen informace, ale hlavně fotky i videa. 

Televize nikdy nebude schopná zajistit informace v takové šíři a v takové rychlosti. Proto jsou 

nová média tak důležitá. Stávají se přirozenou součástí života. Dnes je pro určitou generaci 

standard používat při sledování televize ještě jedno nebo dvě zařízení zároveň. Televize na to 

musí být připravená.  

 

Jaké kanály vám nejvíc fungovaly?  

Určitě Twitter. Ten hraje v podobných situacích obrovskou roli. Protože tam se dá zjistit 

najednou úplně všechno. Nehledě na to, že jsou tam potom i instituce, které posílají oficiální 

vyjádření. Jako třeba policie nebo úřady. 

 

Podle čeho jste vybírali, jaké pořady budete na sociálních sítích komunikovat?  

Na začátku jsme se věnovali těm klíčovým, jako jsou Otázky Václava Moravce, Události, 

komentáře, Studio 6. Až potom například Všechnopárty. Nikdy bychom nedokázali držet 

komunikaci u všech. Takže jsme to poté omezovali jen na důležité věci, u kterých bylo jasné, 

že se jim budeme věnovat, dokážeme tam s komunitou nějak pracovat. Problém byl, že často 

už stránky existovaly. Nezapomeň, že mluvíme o době, kdy si lidé zakládali na Facebooku 

stránky jako „Milujeme víkend“… 

 

… nebo Otázky Václava Moravce. 

(Smích) Vidím, že ses dobře připravil. Ale jo, je to vlastně ten správný příklad, protože takhle 

to tehdy bylo. Lidé si z gauče zakládali na Facebooku stránky jako já. Mě Otázky Václava 

Moravce bavily, tak jsem jim stránku založil taky. Postupně jsem to České televizi předal a 

začali jsme se bavit o tom, co bychom mohli dělat dále. Chtěli diskuzní pořad. Tehdy jsme 

vymysleli Hyde Park.  

 

Jak jsi přemýšlel o komunikaci na sociálních sítích?  

Snažili jsme se to koncipovat tak, aby se lidem ukázalo něco navíc. Pro ně bude vždycky 

přitažlivé to, co je za tím čistým projektem. Díváš se na nějaké studio a okolo je halda dalších 

lidí, světla a všecko, to je hrozně zajímavé. Proto jsme začali pro lidi dělat exkurze 

na  natáčení Hyde Parku, kde jsme se jim snažili ukazovat, jak to funguje, vyprávět jim o tom. 

 



Neměli jste u nějakých pořadů problém? Přece jen se takhle veřejně otevíráte a dáváte 

prostor k diskuzi. Třeba Otázky jsou často dost kontroverzní. 

To byl náš evergreen. Nikdy se nezavděčíš všem. Jednou vysíláš sračky, potom jsi zase 

politicky vyhraněný. Tomu se nevyhneš. Pokud naštveš pravici i levici, tak to děláš dobře. 

Ale obecně si nemyslím, že by tam vznikaly vyloženě nějaké problémy. Naopak bych řekl, že 

to lidi brali spíš pozitivně. Do té doby totiž mohli do televize poslat tak leda korespondenční 

lístek, dopis, nebo tam zavolat. A najednou existovala věc, kde v reálném čase instituce mohla 

reagovat. Myslím, že důležité to bylo v tom, že se otevřel nový komunikační kanál a televize 

se víc otevřela lidem. Ukázala svoji tvář, pozadí, lidi, kteří tam pracují, a podobně.  

 

Kam se nová média nejen v České televizi za tu dobu posunula? 

Funguje to podobě, ale jedna věc mě napadá. My jsme měli problém, že lidi, se kterými jsme 

pracovali, dramaturgové, režiséři, účinkující, často sociální sítě v té době nepoužívali. Když 

se dneska podíváš na StarDance, tak většina účinkujících používá Instagram. Stejné je to, 

když se podíváš na SuperStar. Zmiňují to tam, celá porota ho používá, už mají i publikum na 

druhé straně, je tu půl milionu lidí, kteří tuhle aplikaci mají. V tomhle je to dnes úplně jiné. 

 

Svěrák mě nutí krást 

 

Pomáhal jsi při vstupu na trh časopisu Reportér. Co je v takovém případě důležité?  

Vždycky je hrozně důležité si uvědomit, co chceš, aby značka znamenala a říkala lidem. A od 

toho se pak odvíjí všechno ostatní. To, jak značka vypadá, jaké má logo. Jak tuhle větu, 

kterou si řekneš – tedy co tvoje značka je – zestručnit do claimu, který si lidi se značkou 

budou spojovat. Reportéru jsme ale pomáhali spíš digitálně než přímo komunikačně. 

 

Co to přesně znamená? 

Především jsme řešili digitální zkušenost uživatele se značkou. To znamená, aby web vypadal 

jinak, než že tam budeš mít seřazené články pod sebou. To se myslím povedlo. Zároveň jsme 

chtěli udělat mikroplatbu za článek, to pro nás bylo to klíčové. A poslední věc byla pay with 

share. To bylo zásadní zejména na začátku, třeba při rozhovoru s Vladimírem 518. Když 

chceš dostat článek do povědomí, jediné, čím ti virtuálně člověk může zaplatit, je to, že ho 

nasdílí a pošle dál a dál. A přijde mi to jako zajímavý moment, jak je seznámit s mediální 

značkou, jak další čtenáře přivést na web. 



 

Co novinám nebo časopisům z hlediska marketingu nebo profilování značky chybí?  

Nevím, jestli nejsem moc zaujatý. Jsem fanoušek technologií a vadí mi celý ten proces, jak 

jsou média uzavřená. Rád bych zaplatil za obsah, ale vadí mi cesta, kterou kvůli tomu musím 

podstoupit. Že mi to někdo ztíží osmi kroky, které jsou uživatelsky úplně proti mysli. 

 

Takže je to otázka spíš dobrého produktu. 

Ano, chybí tomu ucelená koncepce. To, že je médium v komunikaci konzistentní na všech 

platformách − v televizi, v rádiu, v novinách – a že dokáže vyrobit takovou uživatelskou 

zkušenost, že přijdeš a na jedno kliknutí nakoupíš. Tak jako třeba v iTunes. Tím česká média 

trpí. Takže se tu zatím říká, že lidi nechtějí za obsah platit, ale kdo tu vlastně udělal pořádnou 

placenou platformu, která ti jednoduše zprostředkuje zážitek z novin? Takže až si zase bude 

pan Svěrák stěžovat, že mu lidi kradou filmy, řeknu sorry, ale vy jste neudělal nic pro to, 

abych si mohl na dvě kliknutí váš film koupit. Klidně za to zaplatím, ale vy mě zatím jen 

nutíte si film ukrást. Nebudu chodit si někam kupovat DVD. 

 

Myslíš si, že jsou dnes lidé ochotní platit za obsah online?  

Jde o druh obsahu. Obsah, který budeš moci zpoplatnit, bude určitě názorový. Novinky se 

dozvídáš ve 140 znacích, takže nemáš moc důvod číst celé zprávy. Čtenáře zajímá, co si o 

tématu myslí konkrétní novinář.  

 

Je důležité, aby se média kromě produkce obsahu soustředila i na budování značky? 

Rozhodně. Především z hlediska důvěry. V budoucnu půjde o to, že budeš chtít získávat 

zprávy od kanálu nebo novináře, kterému věříš. Mediální důvěra bude hrozně důležitá. Mimo 

jiné i proto je hodně důležité dobře profilovat mediální značku. Protože já si ve finále jdu 

přečíst komentář od někoho, kdo píše pro Respekt. Nejdu si přečíst Respekt. Zajímá mne tam 

ta osobnost. Proto si myslím, že jsou lidi v médiích hodně důležití. Když se podíváš do 

zahraničí, třeba na CNN, hodně materiálu je vázáno na jednotlivé osobnosti. Jsou tak 

postavené i late night show v Americe. To není obecný název, to je Late Night Show with 

Jimmy Fallon. Ten člověk je hrozně důležitý. Takže si myslím, že potřebuješ, aby byli 

novináři ochotní ze sebe tu značku udělat a chovali se tak, aby se zároveň nikde 

nepoškozovali – tím, že někde něco blbě sdílím nebo se někde blbě vyjádřím. To si podle mě 

spousta lidí neuvědomuje, že neexistuje a do budoucna nebude existovat soukromí. Všichni 



jsme veřejná osoba s tím, co děláme na sítích a na internetu, a kdykoliv se to proti tobě může 

otočit. 

 

Proč si myslíš, že je značka novináře jako osobnosti tolik důležitá? 

Protože do budoucna se budou mediální značky stavět na osobnostech. Je důležité, aby si 

budovaly publikum, určitou komunitu, kterou potom mohou zasáhnout a nakonec třeba i 

zobchodovat. 

 

Víš o konkrétním příkladu, kdy to takhle přímo fungovalo? 

Třeba Míra Bosák. Ten to má přesně tak. Když je na nějakém šampionátu, tak o tom rovnou 

píše knížku. Samozřejmě to vnímá jako prodejní kanál. Hned jak se vrátí z Eura, tak se kniha 

vydává. A on má najednou stotisícové publikum na Facebooku, na které to může 

komunikovat. A i kdyby si jen pár procent z něj knihu objednalo, tak je to super. Pro Českou 

televizi je to v tomto případě důležité i z hlediska toho, že Míra sdílí svoje názory. Tím 

značku profiluje. A noviny nebo časopisy jsou brand jako kterýkoliv jiný 

 

Nebo DVTV. 

Kolik vybrali, dva miliony? To je dobrý příklad toho, jak je ta osobnost důležitá a jak je pro 

média důležité si osobnosti budovat. Lidi za nimi jdou. Po tom, co Martin s Danielou odešli, 

přestal jsem Události, komentáře sledovat. Ztratily pro mě hodnotu. Začaly být ploché. 

 

Čekat na notifikaci 

 

Jaký máš názor na personalizaci obsahu? Myslíš, že je reálné, aby nás nějaká služba 

dokázala velmi dobře poznat a doručit obsah, který chceme číst? 

Tak myslím, že Facebook usiluje o to, aby se stal internetem v internetu. Dnes už je pro média 

zásadní distribuční platformou. Zatím tam jen sdílí obsah a zvyšují návštěvy na stránky, kde 

monetizují čtenáře na reklamě. Ale Facebook už si vyzkoušel Facebook Articles, takže 

publikování obsahu přímo na síti. Má výhodu v tom, že jde o platformu, kam lidé pravidelně 

chodí. To je to, o co média přicházejí a je pro ně velmi složité získávat. Proto mi dává smysl 

distribuční platforma, kam budeš umisťovat obsah. A pak už velmi dobře přes algoritmus 

dokážeš poznat, co se uživateli líbí a co ne, podle toho, jaké články otevírá. Taková 



personalizace je budoucnost. Distribuce a personalizace jsou klíčové, velmi důležité a kdo se 

jim začne věnovat nejdřív, vyhraje. Pak už jen dobře vymyslet monetizaci. 

 

Nebudeme potom žít v bublině informací? Není nebezpečí v tom, že si kolem sebe 

vytvoříme takovou vyselektovanou realitu?  

Chápu. Deformuje to realitu, protože se k tobě dostávají jen určité zprávy. Na druhou stranu si 

myslím, že když máš potřebu vědět, co se děje obecně, tak si to na internetu zjistíš. Nedává mi 

smysl odebírat noviny. Je to pro mě nefunkční formát. Možná jsem moc technologicky 

zaměřený, ale noviny už bych si kupoval kvůli názorům. 

 

Co se v distribuci obsahu změnilo po vzniku sociálních sítí? 

Není to jako dřív, kdy jsme chodili na domovské stránky. Starší generace to pořád ještě dělá, 

ale ta mladá spíš pasivně čeká, co se k ní dostane. Přes sociální sítě nebo různé notifikace. 

Proto nedává smysl mít obsah na domovské stránce. Spíš vybudovat kanály, skrz které 

získáváš relevantní lidi. Když se podíváš třeba na Jimmyho Fallona, jeho princip je takový, že 

z celé show udělá výstřižky. Ty si pak najdou konkrétní publikum. Usnadňují ti konzumaci 

projektu, protože tebe třeba zajímá jen to, že je tam Justin Timberlake, který udělá nějakou 

blbost. Chceš se podívat jen na ten konkrétní úsek, na pětiminutové video, ne na celý pořad. 

Osobně nevidím jediný důvod, proč si kupovat celý magazín nebo noviny. Poctivě přečtu jen 

pár článků a ty si chci koupit. Možná je to nevýhodné pro vydavatele, ale myslím, že je to 

budoucnost. 

 

A nechybí tento typ lidí v médiích? Když dnes médium vydá článek v online, tak to beru 

jako hotový produkt. Nebo jednu část z celku. Neměl by teď přijít subjekt, který ten 

článek vezme a prostě ho dostane dobře ke čtenářům?  

Jenže tady lidé nejsou do těchto věcí ochotní investovat. Ať jsou to sebelepší novináři, tak 

tomu nerozumí. Umí používat Twitter, Facebook, chápou, že je to důležité, ale neví, co ta 

platforma poskytuje. A teď je otázka, jestli by tam měl být subjekt, který jim pomůže s 

distribucí. Z mé zkušenosti to nikdy nebude fungovat, pokud ten člověk nebude v domě. 

Stávající lidi moc nových nenaučíš, protože jim na konci dne jen přiděláváš práci. Média 

potřebují někoho, koho to baví, kdo tím žije a kdo sleduje moderní trendy. 

 

Namísto toho hledají inzerenty, kteří návštěvy proplatí. 



Jednak, ale to je i negramotnost samotných inzerentů. Ti si myslí, že oblepí iDNES.cz a je 

hotovo. V zahraničí je trend jiný. Určitou obsáhlou analýzu sponzoruje konkrétní značka. To 

je pro mě daleko lepší způsob, jak si peníze od inzerenta vzít. Popisuješ jeho téma. Navíc je 

tam fakt tenká hranice od toho, aby tam nebylo PR. Takhle je to ošetřené. 

 

Co s tím tedy dál? 

Asi by v redakcích skutečně měl být někdo, kdo obsah a distribuci pomáhá korigovat a říká, 

jak by se to mělo dělat. Na konci dne to ale vždy bude stát na klíčových lidech. Na tom, co 

oni píší a jak se na distribučních kanálech dokážou prodat. 

 

Kromě novinářů si Respekt nebo Forbes kupuju kvůli tomu, že přesně vím, co od nich 

můžu čekat. 

A to je zpětně branding. Víš, co to médium je, co je pro ně klíčové téma. Jací lidé tam jsou, co 

je zajímá a co píšou. A to se pořád točí. Proto budeš kupovat Forbes, protože víš, že se věnují 

ekonomické sféře, start-upům a podnikatelskému světu. Proto si ho koupíš, protože jsou tam 

zajímavé příběhy. Respekt si koupíš, protože je to investigativní žurnalistika a ty se chceš 

dostat za hranu zprávy. Důležité ale je si uvědomit, že kvalitu ti nedodává jen Respekt, ale ten 

člověk. Protože věříš primárně autorovi, který text píše. Že je konzistentní, pořád to dělá 

dobře, nedělá chyby, má stálý názor. Jednoduše, je to dobrý novinář. 

 

Příloha č. 8: Rozhovor s Daliborem Balšínkem (rozhovor) 

 

DALIBOR BALŠÍNEK: Pokud mají mít média budoucnost, musí se profilovat 

 

Se šéfredaktorem časopisu Echo Daliborem Balšínkem o tom, proč se relativně po krátkém 

čase rozhodl přejít zpět do printu, o tom, proč je důležité se vůči čtenáři profilovat a v 

neposlední řadě o prokletí mediálního byznysu, kde je veškerá konkurence ve fázi hledání 

cest. 

 

Print nás zachránil 

 

Když jste odcházel z Mafry, chtěl jste založit něco svého. To bylo Echo. Čím jste se chtěl 

lišit? 



Chtěli jsme založit nezávislé médium, protože jsme předpokládali, že v Mafře to nebude 

možné – a ukázalo se, že jsme měli pravdu. Chtěli jsme založit médium, které nebude sloužit 

konkrétní politické straně, ani žádnému konkrétnímu politickému subjektu. To byl první 

motiv. A ten druhý, že na trhu chyběl jednoznačně profilovaný názorový deník. Echo24 je 

prvním názorovým deníkem u nás. Třetí věc – věděli jsme, že musíme mít nějaké příjmy z 

placeného obsahu, takže jsme udělali týdeník Echo, který se profiluje výrazně jinak než 

ostatní tituly.  

 

Ze začátku jste měli čistě digitální vydání. Proč jste rozhodli nakonec i pro tištěné? 

Na začátku jsme určitě neuvažovali o tom, že bychom šli do tisku, protože je s tím spojena 

spousta technologických problémů. Nakonec jsme se pro tisk rozhodli, protože jsme cítili 

poptávku čtenářů. A ukázalo se, že to je dobře. Ekonomicky nám to výrazně pomohlo a 

možná nás to i zachránilo. 

 

Jaké byly největší problémy s digitálním vydáváním? V jednom rozhovoru jste řekl, že 

bylo složité čtenářům médium na tabletu prodat. 

To nakonec nebylo to hlavní. My jsme Echo prodali docela velkému počtu lidí, když si 

vybavím, jaká jsou oficiální data o prodeji jiných týdeníků, tak my v té digitální podobě 

máme zdaleka nejvíc. Ale v téhle době nesmíte lidi omezovat platformou, ale využít všechny 

platformy pro šíření obsahu, pokud jsou ekonomické. Pro nás moc nefunguje Google Play, 

protože ochota uživatelů tam platit je hrozně nízká. A to je to, co je v téhle době rozhodující. 

Nikdo neví, jestli nakonec zvítězí tablet – což se ukazuje, že asi ne – jestli budou tablety nebo 

velké mobilní telefony s velkými obrazovkami nebo jestli přijde něco úplně jiného. Vydavatel 

musí uvažovat tak, že se nemůže věnovat jen jedné určité platformě, musí obsah přinášet i na 

všech ostatních.  

 

Vnímáte jako svoji výhodu to, že je časopis Echo profilovaný? 

Ano, je to určitě výhoda, být jakkoliv zamřený. My se profilujeme jako názorový, spíše 

pravicový deník. Dobře je to vidět při srovnání MF DNES a Lidovek. Za Roberta Čásenského 

byla Mladá fronta DNES specifická tím, jak se věnovali investigativní žurnalistice. Kdysi 

dávno měli zase vynikající sport. A když se na ni podíváme dnes, těžko se tam hledá něco, v 

čem by vynikala a byla odlišná od všech ostatních. Proto jsou třeba Lidové noviny stabilnější. 

Ty se celou dobu profilovaly jako názorový deník, deník pro intelektuálně laděné a kulturně 

založené čtenáře. Proto mohou Lidové noviny dát svým čtenářům víc. Myslím, že pokud mají 



média mít nějakou budoucnost, budou muset být nějakým způsobem jasně vyprofilovaná. 

Aby člověk věděl, co od nich čekat. Éra serverů pojímajících všechno možná bude postupně 

upadat – když chcete číst o autech, jdete na auto.cz, když chcete číst o sportu, nebudete ho číst 

na Lidovkách nebo iHNedu. To nemá smysl. Jdete spíš na specializované servery. 

 

Prokletí mediálního byznysu 

 

Když vydáte hotový text, jakým způsobem pro něj hledáte nové čtenáře? 

Máme vlastní bázi čtenářů, kteří k nám chodí. Docela velkou. Přibližně padesát tisíc uživatelů 

denně. Pak k tomu samozřejmě využíváme sociální sítě, které má Echo24 na Facebooku nebo 

na Twitteru. Takže v zásadě je pro nás nejefektivnější kvalitní obsah. Na to se soustředíme. 

Máme omezené možnosti na marketing, v podstatě si s ním moc nevíme rady. A zatím 

nepřišel nikdo, kdo by nám poradil, a to jsme zkoušeli lidi z různých agentur. 

 

A na sociální sítě máte dneska určeného konkrétního člověka?  

Ne, nemáme.  

 

Takže to tam dává ten, kdo zrovna…  

Editor. Mají přístupy na Facebook a na Twitter a postují tam texty.  

 

Ale žádný konkrétní plán na propagaci textu nemáte. 

Jen občas si zaplatíme reklamu na Facebooku. Máme na to vyčleněné peníze v 

marketingovém plánu. Pokoušíme se, aby tam byla určitá návratnost. Ale přiznávám, že v tom 

máme mezery. Jsme ještě na začátku. Vím, že takový FirstClass to má velmi dobře spočítané 

a vychází mu to tak, že má daleko větší příjmy než výdaje. 

 

Dokážete odhadnout, jakým směrem se mediální trh bude dál vyvíjet? 

To je největší prokletí tohoto businessu, že nikdo neví, jak to bude. Všichni jsou v nějaké fázi 

zkoušení a hledání cest. 

 

Přijde vám důležité, aby novináři aktivně vystupovali ve veřejném prostoru?  

Ano, to je samozřejmě velmi důležité. My máme zásadní problém v tom, že to nikoho z 

našich autorů to nebaví. Nebaví a nezajímá. 



 

To je škoda, u názorového média. 

No, problém je to v tom, že na sociálních sítích musíte odvést nějakou práci. Musíte se čtenáři 

komunikovat, musíte jim odpovídat, vstupovat do diskuzí. A já se přiznám, že mě to taky 

vůbec nebaví. Navíc, když vám často píšou fakt pacienti. Bylo by tedy dobře, kdyby redaktoři 

vystupovali na sociálních sítích, ale považují to za ztracený čas. Zdroj informací mají totiž 

jinde. 

 

Nevnímáte vašeho novináře jako určité médium, skrze které můžete přivést nové 

čtenáře? Vytvářet osobnost, která kolem sebe nabaluje komunitu. Třeba jako Erik 

Tabery nebo Jindřich Šídlo. 

 

To určitě ano. 

 

Takže je problém to do lidí zavést? 

To právě nezavedete. Buď to někoho baví, nebo ne. Jindřicha to baví, je na tom závislý, pořád 

něco cvaká. Když s ním někam jdete, pořád je na telefonu, pořád někomu odpovídá, to je věc 

naturelu. Někoho to zajímá, někoho ne. Nenaordinujete někomu vtipný post na Facebooku 

nebo na Twitteru. Tak to nefunguje.  

 

Výsledkem ale je, že například k Respektu, má čtenář osobnější vztah. Díky tomu, že 

pořádá diskuze, kam posílá své autory. Echo je mi v tomhle ohledu vzdálenější. 

To je bohužel pravda. Problém je, když v tom autor sám pro sebe nevidí přidanou hodnotu. 

Nebo si ji vůbec odmítá připustit. 

 

Příloha č. 9: Rozhovor s Robertem Čásenským (rozhovor) 

 

ROBERT ČÁSENSKÝ: Vydávat časopis je příběh o trpělivosti  

 

Se šéfredaktorem měsíčníku Reportér Robertem Čásenským o tom, proč se po odchodu z 

Mafry rozhodl založit nový časopis, o chytrém marketingovém tahu s inzertními výtisky a o 

tom, jestli je pro něj důležité, aby čtenář vnímal jeho časopis jako marketingovou značku.  

 



Jste v Reportéru šťastný? 

Kdybyste přišel dnes v půl třetí ráno, když jsme končili uzávěrku, tak to jsem neměl pocit, že 

mě to moc baví. Měl jsem toho úplně plné zuby. Naštěstí jsem se už vyspal. Ne, ale vážně. 

Strašně mě to baví. Zatím všechno funguje dobře. Kéž by to tím směrem chtělo pokračovat 

ještě chvíli. 

 

Když jste odcházel z Mafry, rozhodoval jste se, co dál. Proč jste si vybral vydávání 

Reportéru? 

Když jsem byl v Mafře, měl jsem rád zahraniční časopisy. Jsme velký fanoušek New 

Yorkeru, ani ne tak jeho politického zaměření, ale toho, jak skvělé texty v něm jsou. A když 

jsem byl občas z práce vyřízený, tak jsem si po nocích snil o tom, jak by bylo hezké si udělat 

jednou takový časopis v Česku. Samozřejmě bez ambice udělat druhý New Yorker, protože to 

je trochu jiná liga. Shodou okolností zhruba měsíc před tím, než Mafra změnila majitele, jsem 

seděl u nás doma na balkóně s Michalem Musilem. Líčil jsem mu, jak si to představuju. Už 

jsem to měl docela promyšlené. Michalovi se to líbilo. Když Mafra změnila majitele, ten den 

jsem věděl, že tam nezůstanu. Pár měsíců jsem dosloužil a pak jsme začali postupně chystat 

Reportéra. Redakce začala fungovat loni v létě. V září 2014 vyšlo první číslo. Teď v dubnu 

vyjde dvacáté.  

 

Rozhodl jste se dělat další papírový časopis, i když svým způsobem unikátní. Ale 

nepřemýšlel jste o tom, že byste obsah nejprve otestovali jen v digitálu?  

Neměl jsem žádného velkého investora, takže produkt musel hned začít vydělávat. O digitálu 

jsem toho zas tak moc nevěděl. Zhruba tuším, jaké jsou poměry na trhu digitální inzerce a 

jaké jsou poměry na trhu papírové inzerce. Bez papíru by to nešlo, protože to, co nás z větší 

části živí, je prodej reklamního prostoru. 

 

Pokud bychom se nebavili o inzerci, ale snaze vydělat primárně na obsahu. Nevěříte, že 

byste se uživili?  

Chtěl jsem, aby byl Reportér plnoformátový časopis s vlastní redakcí. Obávám se, že by to jen 

přes digitální formát nešlo. Možná, že na to časem dojde. Ale zatím ty projekty, které začaly 

jen jako digitální placený obsah, nejsou úspěšné – unikátní je v tomhle směru Motejlek, to je 

ale jednorázová nezopakovatelná záležitost.  Jeho roční předplatné stojí 14 tisíc, naše 500. 

Není to na masový prodej. Stačí mu prodat třeba 300 předplatných. Dělají to ve dvou lidech 



myslím. Nějak taky prodává Petr Koubský s Michalem Tomášem 067, což, jak jsem pochopil, 

je tak nula nula. Ale je to neživí.  

 

Proč si myslíte, že by to nešlo? V čem je bariéra?  

Budu mluvit o Reportéru. Zaprvé si myslím, že pro dlouhé čtení je papír lepší médium. Tím 

myslím texty o délce třeba 15, 18, ale i 25 tisíc znaků. To jsou opravdu dlouhé články, když si 

představíte, že si je budete číst na monitoru. Ano, taky se to dá a někteří naši čtenáři to dělají, 

ale řada lidí preferuje papírovou podobu. To je za druhé. Náš časopis je docela i zážitek. Je to 

příjemná věc, jen tak si jím listovat.  

 

Prodáváte tři verze předplatného. Je asi zřejmé, které se daří nejlépe. 

Ano. Zhruba 85 % lidí si kupuje digitální a tištěné předplatné, přestože to je o 150 Kč neboli o 

třetinu dražší než jen digitální přístup. Pokud si sedneme za pět let, možná bude poměr jiný. 

Ale nemyslím si, že by to bylo obráceně. Že by bylo 85 % těch, kteří si budou kupovat 

časopis jen digitálně, a 15 % těch, kteří si ho budou kupovat tištěný. Zajímavá na tom je jedna 

věc. Většina z digitálních předplatitelů čte obsah na desktopech nebo noteboocích. Nikoliv 

přes aplikace na mobilních zařízeních. Anebo klidně přes mobilní zařízení, ale ne přes 

aplikaci, ale přes web. U nás je možné si obsah stáhnout do aplikace, nebo je veškerý obsah 

plus nějaké články zadarmo na našich webových stránkách. Tímhle způsobem to lidi 

konzumují. Ve výsledku jdou na web – místo toho, aby si stáhli aplikaci.  

 

Výhoda pro inzerenta 

 

Jak je složité shánět inzerci? 

Máme tu na to dvě dámy, které se tomu věnují, je to jejich jediná práce. A navíc jsme si 

vybrali dámy zkušené, pohybují se v oboru dlouho. Tak jako v každém byznysu je důležité 

mít nějaké kontakty, vědět, kdo rozhoduje. Celé je to trochu příběh o trpělivosti. Postupně 

nám přibývají předplatitelé a čtenáři, stejně tak získáváme stabilnější inzerenty. 

 

Když jste vstupovali na trh, udělali jste velmi zajímavý marketingový tah a nabídli 

výtisky firmám. Pokud se nepletu, dnes je jich přibližně 16 tisíc.  

Zhruba, jak který měsíc, liší se to podle toho, že jedním z našich velkých odběratelů je 

SmartWings, respektive Travel Service pro SmartWings, a to se mění podle sezóny. V létě 



létá hodně lidí, v zimě méně. Přes léto je to ke dvaceti tisícům, v zimě asi 13 tisíc. Takže 

průměrně ano. 

 

To byl zajímavý nápad, protože výtisky firmám jsou největší číslo. Je největší i ziskově? 

Na stáncích prodáváte přibližně 6 tisíc a máte 5 tisíc předplatitelů.  

Určitě ne. Firmy dostávají časopis v podstatě za cenu tisku, možná jen s minimální marží. Je 

to výhodné pro obě strany. Inzerent má zajímavý dárek a my máme pro naše inzerenty jasně 

popsanou cílovou skupinu. Víme, že máme tyhle předplatitele v databázi. Zhruba tušíme, jací 

lidé si nás kupují na stáncích, víme jejich geografické rozložení a máme přesný popis klientů 

firem, kteří časopis od nich dostávají.  

 

Proč jste se rozhodl shánět firemní partnery hned od začátku?  

Věděl jsem, že od prvního čísla chceme garantovat minimální náklad těm, kteří si u nás budou 

kupovat reklamu. Inzerent byl v lepší pozici. Jinak by mi každý řekl, ať přijdu za rok, až 

budeme mít potvrzené číslo prodeje. A my bychom vydávali časopis do zdi. Plat šéfredaktora 

Mladé fronty není malý, ale na tohle si nenašetříte, to fakt ne. 

 

Jak se liší výtisk pro inzerenta s tím pro čtenáře? 

Například Česká spořitelna si od nás koupí určitý počet takových časopisů. Je to úplně stejný 

časopis, jako jsou všechny ostatní. Liší se tím, že na titulní straně je jejich logo. A uprostřed 

jsou čtyři stánky, které jsou regulérně označené. Tam má inzerent prostor ke komunikaci s 

klienty.  

 

Obsah je v moderaci inzerenta?  

Oni dodají svůj obsah a my ho řádně označíme, aby se nemíchal se zbytkem časopisu. Když 

chtějí, tak jim ho zlomíme. Texty si dodávají komplet sami. Na vyžádání poskytneme pouze 

grafickou službu a korekturu. Nemá to žádné omezení. Jediné, co partnerům garantujeme, je 

to, že budou jediný subjekt z oboru. Že nebudeme mít třeba žádnou jinou banku jako partnera. 

 

Myslel jsem, že je to zisková služba. Takže nechcete počet inzertních výtisků navyšovat? 

Pomáhá to hlavně inzerci. Když si třeba BMW koupí poslední stránku, tak ví, že to nedostane 

4 tisíce předplatitelů + 7 tisíc lidí na stáncích, ale rovnou 25 tisíc. V tom je pro nás ta hodnota. 

Moc na tom nevyděláme, takže nemáme důvod firemní výtisky zvyšovat. Nechtěl bych jich 



dělat třeba 30 tisíc, protože tím omezujeme množství lidí, kteří by si časopis třeba koupili 

sami. To je pro nás výhodnější. 

 

Jakým způsobem získáváte čtenáře pro předplatné?  

Jsou dvě cesty, jak můžete získat předplatitele. Klasická je, že se čtenář dostane k časopisu − 

na stánku nebo díky marketingu. Přečte si ho jednou, koupí si ho podruhé, potřetí. Pak usoudí, 

že se mu obsah líbí a chtěl by číst časopis pravidelně. Jednak něco ušetří a ještě mu neuteče 

žádné číslo. Druhý způsob, který často vidíme, je ten, že časopis někdo někomu předplatí. 

Dnes je to minimálně třetina našich předplatitelů. Zpravidla buď ten, co ho kupuje, nebo ten, 

co ho dostává, už zná obsah časopisu. 

 

Marketing čtenářem 

 

S rozvojem sociálních sítí se média musí učit, jak se na všech těchto platformách chovat 

a propagovat. Jak moc důležitý zdroj návštěvnosti pro vás sociální sítě jsou? 

Je to pro nás opravdu velký zdroj. Přes 50 % lidí se na našem webu ocitne přes článek na 

Facebooku. A trochu přes Twitter. Přes Google Analytics víme, že uživatel k nám přes 

Facebook přijde i několikrát a pak se stane předplatitelem. Ty konverze dokážeme měřit 

přesně. A pro samotnou návštěvnost webu jsou sociální sítě dobré. Čím máte poutavější text, 

tím máte větší návštěvnost.  

 

Máte tedy člověka, který se o sociální sítě stará?  

Máme tu člověka, který je editorem webu. Zároveň se stará i o naše posty na sociálních sítích 

a podobně. Jeho hlavní úkol je editovat věci na web, které nejsou v časopisu. A zároveň se 

stará o přidávání příspěvků na Facebook. Nestará se ale o kampaň, visits, sbírání nových 

fanoušků a podobně. Na to máme specialistu na PPC.  

 

Takže pracujete přímo s reklamní agenturou zaměřenou na výkon?  

Jasně. Máme pravidelně rozpočet každý měsíc na kampaně na Facebooku nebo na Google 

Ads. To je způsob, jak dělat marketing. Nebudeme mít peníze na to, abychom dělali televizní 

reklamu, navíc by to byl hrozně necílený marketing. Když si koupíme prime time na Nově, 

kromě toho, že nás to zruinuje, je 90 % výstřelů mimo cílovou skupinu.  

 



A jak vám reklama v tuhle chvíli funguje?  

Vidíte, že dobré posty dokážou lidi přitáhnout na web. A to, co nejvíc potřebujeme, je to, aby 

se lidé vůbec k nám dostali. Protože my si celkem sebevědomě myslíme, že jakmile se k 

obsahu dostanou – a jsou to ti správní adresáti – jsme schopní je obsahem přesvědčit, aby se 

stali našimi předplatiteli nebo čtenáři.  

 

Přišli jste v Česku jako první s otevřením placeného článku za sdílení na sociálních 

sítích, tzv. funkcí pay with share. Proč jste dali čtenářům tuhle možnost? 

Přišlo nám to jako dobrý způsob, jak si dělat marketing prostřednictvím jiných lidí. Není to 

náš vynález, už to někdo dělal před námi. Chlapci, kteří nám dělali web, s tím přišli, že to 

někde viděli. Tak jsme to okoukli, zalíbilo se nám to. Obsah se pak virálně šíří. Někteří z nich 

na to kliknou, některým se to bude líbit a nasdílí to dalším. 

 

Dokážete pak sledovat, jestli to má dopad na zvýšení předplatného?  

Dokážeme, ale nesledujeme. Vidíme, že nám předplatitelé přibývají kontinuálně. Nejsme na 

trhu dlouho, lidi se s námi postupně seznamují. Existuje obrovská množina lidí, přes 

devadesát procent, kteří o Reportéru nikdy neslyšeli. Vůbec netuší. Devadesát procent z těch 

devadesáti procent by náš obsah navíc vůbec nezajímal. To je druhá věc. 

 

Na webu nabízíte ke koupi článek z Reportéru za 10 Kč a vybrané články odemykáte za 

sdílení. Proč jste se rozhodli na webu poskytnout čtenářům obsah platbou za kus? 

Chtěli jsme to vyzkoušet, protože to na trhu nikdo nenabízel. Taková průkopnická touha něco 

objevit. Tušili jsme, že nás to neuživí. Vezměte si, kolikrát by se ta desetikoruna musela 

opakovat, aby to vydalo na plat redaktora. Zároveň jsme chtěli dát textům konkrétní hodnotu, 

aby si čtenář uvědomil, že každý článek něco stojí, a přemýšlel o předplatném. Měsíčně 

prodáme vyšší desítky článků. Nejprodávanější text měl asi 110 zaplacení. Tím, že je to celé 

nastaveno automaticky, nikdo se o to nemusí starat, je to fajn. Kdyby se tomu měl někdo 

věnovat a trávit tím placený čas, tak by se to hrubě nevyplatilo. Zároveň jsme samozřejmě 

chtěli dát lidem možnost si koupit jeden konkrétní článek, například pro rešerši. 

 

Novináři jsou exhibicionisté 

 



Považujete za důležité, aby noviny nebo časopis byly pro čtenáře zároveň 

marketingovou značkou? 

Určitě ano.  

 

Nabádáte vaše zaměstnance, aby byli na sociálních sítích aktivní?  

Já moc nemusím. Výhoda novinářů je ta, že jsou všichni v zásadě exhibicionisté. Takže 

všichni mají nějaké své účty. Jarda Kmenta, tam to trvalo dlouho, ale ve chvíli, kdy objevil 

kouzlo Twitteru, se to dalo do pohybu. Dnes tam má hodně followerů, protože je to 

společensky známá osobnost. Tomáš Poláček s tím pracuje léta. Rozhodně jim v tom 

nebráníme, ani je nemusíme nijak poňoukat. Ale musí je to bavit. 

 

Dalibor Balšínek řekl, že s tím má problém. 

Lenka, Dan Kaiser, to jsou jiné typy. Jsou prostě jiní.  

 

Takže exhibicionismus není nutnost? 

Oni ho mají, ale jiný. K tomuhle mají z principu nějakou nedůvěru. U Jardy Kmenty to bylo 

tak, že ještě když sem přicházel, tak jsme mu říkali, že je třeba, aby si udělal třeba twitterový 

účet. Nakonec si místo své prastaré Nokie koupil nějaký normální dotykový telefon, pak ho to 

tu kolegové naučili, jak se to dělá, a samozřejmě se mu to hrozně zalíbilo. Protože najednou 

viděl, že ho sleduje šest tisíc lidí. Je to hra. Pro značku samozřejmě prospěšná. Protože pokud 

tam lidi nebudou psát úplné hovadiny, je to jeden z malých kamínků do skládačky, aby lidi, 

které zajímají Kmentovy články, věděli, že dělá v Reportéru a šli si ho koupit. 

 

Souhlasíte, že je důležité kromě značky média budovat osobnosti z novinářů? 

Je to hodně důležité. Asi ne tolik pro vysokonávštěvní server typu iDNES nebo Mladá fronta, 

protože tam chodíte za nějakým účelem a v zásadě si myslím, že nebudete ani vy, jako student 

žurnalistiky, ani já, jako člověk, který se tím už nějakou dobu živí, číst podpisy u jejich 

článků, maximálně velmi výjimečně. U takového časopiseckého psaní, jaké děláme i my, to 

hraje roli, často jdete i za jménem. Zajímá vás Poláček, Kmenta, v Respektu Spurný, Švehla, 

v Reflexu Doležal. 

 

V zahraničí staví média novináře přímo do spojení se značkou. Nepřemýšlíte o 

propagaci i tímto stylem? Že by třeba Reportér Jaroslav Kmenta měl svůj vlastní 

pořad? 



Toho by asi nebyl schopný. Ale cítím, že jsou naši novináři osobně s Reportérem spojení a 

hrdí na náš časopis. To je pro mě důležité. My na tohle dostáváme různé nabídky, jestli 

bychom třeba se Streamem nechtěli udělat seriál. Trošku se tomu bráníme, protože naše 

redakce je malinká. Máme co dělat, abychom dali dohromady kvalitní obsah časopisu. 

Nemáme kapacitu, abychom si k tomu navymýšleli další aktivity. Jsme schopní dělat jen 

něco, co vyplývá z obsahu samotného. Takže rádiový pořad, kde jeden z našich redaktorů 

bude mluvit o tématu, kterému se věnoval v posledním čísle. Kdybychom třeba měli vymýšlet 

televizní reportáže, tak jde o hrozně velké množství práce, pokud to chcete udělat dobře. A 

my si zároveň tím, na jaké čtenáře cílíme, chytré, přemýšlivé, se zájmem o věc, nemůžeme 

dovolit ani ostatní aktivity dělat viditelně blbě. Takže to máme v omezené míře.  

 

Reportér je specifický i svým grafickým zpracováním. S kým jste spolupracovali při 

návrhu vaší grafické podoby?  

To dělali naši dva grafici Petr Hořejší a Lukáš Honzák. Bývalí zaměstnanci v Mafře. Úplně na 

začátku jsme fotky konzultovali s Tonem Stanem. A teď to vychází tak, že od letošního 

března nám zatím všechny titulky fotí Tomáš Třeštík. 

 

Tomáš Hodboď mi řekl, že si nemyslí, že ta bílá forma může vydržet. Co si myslíte vy? 

Já si myslím, že ano. Ale jsem také ten, který si myslel, že vydržíme dlouhodobě fotit lidi 

shora. To jsme měli v prvních šesti číslech. Pak jsme to zrušili, protože se to moc nevedlo. V 

trafice je fajn, že vím, co hledám. Koukám jen po bílé obálce. Zatím si myslíme, že by nám to 

mohlo vydržet, a vnímáme to jako součást brandu, o kterém jste mluvil. 

 

Příloha č. 10: Přepis e-mailu od Michala Ischii (e-mailová odpověď) 

 

Dobrý den, 

to mě těší a pokusím se otázky zodpovědět: 

 

1) Ano, má. De facto jsme na to v redakci dva, s tím, že hlavní zodpovědnost za běžný denní 

provoz našich profilů na Facebooku a Twitteru (ale i třeba e-mailing) má kolega a já 

vypomáhám se speciálním obsahem apod. Jde o to, že na sítích se nesnažíme promovat pouze 



náš obsah na webu (obsah zdarma), ale jedním z cílů je podpořit i prodej našeho placeného 

obsahu, produktů z respektstore.cz, eventů, samotného předplatného Respektu apod.  

Nemáme jasně stanovená KPIs. Máme málo tzv. zdarma obsahu, dáváme tedy na sítě 

prakticky veškerý obsah a o to těžší je dokázat vše ideálně odpromovat. Sledujeme celkový 

vývoj a trend náš i konkurence (třeba na Twitteru jsme jeden z největších mediálních účtů v 

ČR). Sledujeme samozřejmě poměr návštěvnosti webu ze sociálních sítí - je to pro nás 

jednoznačně nejdůležitější zdroj, který dosahuje desítek procent. A hlavní, co sledujeme, je 

celkový obraz, jak se o Respektu hovoří. Následně to, jak se Respekt prodává, jak roste počet 

předplatitelů a jejich struktura.   

Chceme přicházet s inovativními možnostmi promování obsahu. Nově zkoušíme rozvoj na 

Instagramu. Zároveň se vše snažíme dělat bez finanční podpory a jít pouze organickou cestou.  

 

2) Redakci se velmi osvědčují debaty se čtenáři, ale třeba i debaty na školách, kam jsou 

šéfredaktor a členové redakce často zváni. Letos vše zastřešíme pod jednu velkou tour, která 

poběží celý rok. Osobní kontakt se nám velmi osvědčuje. Pravidelně probíhají debaty v 

Knihovně Václava Havla a obnovujeme i cyklus debat z 90. let zvaný Respektování. 

Pravidelně jsme partnery zajímavých kulturních akcí jako Letní filmová škola, Magnesia 

Litera, Rock for People či Cena J. Chalupeckého. 

Snažíme se být průkopníkem v oblasti digitálních platforem a stavět i na tom náš brand - byli 

jsme jedni z prvních na iPadu, jako jediné české periodikum jsme dostupní v Amazon Kindle 

Store, nabízíme audioverzi našeho týdeníku, máme plně responzivní web, zároveň se snažíme 

v printu i v digitálu dávat vždy přednost uživatelskému dojmu a nerušenému čtení, s čímž 

souvisí i omezení reklamy.  

Loni jsme měli outdoorovou kampaň, která souvisela právě s naším technologickým rozvojem 

(Nejde o to kde, ale co číst). Podpořili jsme to i speciálními akvizičními nabídkami (letní 

akce, vánoční předplatné, možnost stávajících předplatitelů obdarovat své známé předplatným 

na zkoušku), které se velmi osvědčily.  

 



3) Nemáme, vše si děláme buď sami, případně najímáme jednorázově externisty.  

 

4) Já konkrétně jsem přišel do redakce před 5 lety právě na pozici editora sociálních médií. 

Postupně se moje zodpovědnost rozšířila o editační práce na webu, výrobu digitálního vydání 

týdeníku Respekt (web, aplikace, Kindle) a produktový dohled vývoje aplikací pro 

Android/iOS. Předloni jsme se rozhodli, že web Respektu projde kompletním redesignem, 

včetně změny redakčního systému, a na to byl navázán vývoj nových aplikací pro mobilní 

zařízení. Kvůli této komplexní práci produktového manažera, který koordinuje jednotlivé 

dodavatele, jsme na pozici editora sociálních sítí (a blogů) přijali kolegu, který se stará o 

běžný denní provoz a vypomáhá i s obsahem na webu.  

Kompetence jsou tedy zřejmé z výše uvedeného, odpovídám za celkový technologický a 

designový rozvoj webu a aplikací vč. překlápění obsahu z tištěného týdeníku pro tyto 

platformy. S tím souvisí i optimalizace šíření obsahu, analytika, ale třeba i vymýšlení a 

příprava akvizičních nabídek s cílem rozšiřování předplatitelské báze. Dále se s kolegou na 

sociální sítě staráme o komunikaci a celkový obraz značky Respektu v digitálním prostoru.   

===== 

Pokud byste potřeboval něco ještě rozvést, něco nebylo jasné, dejte vědět, jsem vám k 

dispozici. 

 

Příloha č. 11: Finanční obnos, který čtenáři maximálně utratí za roční předplatné (graf) 

 



Příloha č. 12: Finanční obnos, který čtenáři, již nemají předplatné, maximálně utratí za 

měsíčně za noviny a časopisy (graf) 

 

Příloha č. 13: Ochota platit za obsah online (graf) 

 

Příloha č. 14: Počet dlouhých novinářských textů, které je čtenář týdně schopen přečíst 

(graf) 

 

Příloha č. 15: Počet respondentů, kteří mají či nemají oblíbené novináře (graf) 



 

Příloha č. 16: Finanční obnos, který by čtenáři byli ochotni zaplatit za jedno video, 

pokud by DVTV.cz zpoplatnila svůj obsah (graf) 

 

Příloha č. 17: Jak velkou svobodu cítí novinář při realizaci vlastních témat (graf) 

 

Příloha č. 18: Spokojenost novinářů s vlastním platovým ohodnocením (graf) 



 

Příloha č. 19: Počet novinářů, kteří přišli do kontaktu s cenzurou (graf) 

 

Příloha č. 20: Jak často novináři své články sdílí na sociálních sítích (graf) 

 

Příloha č. 21: Jak moc se média věnují marketingovým aktivitám, které nejsou přímo 

spojené s produkcí obsahu (graf) 



 

Příloha č. 22: Názory novinářů na zpoplatnění obsahu na internetu (graf) 

 

Příloha č. 23: Kolik novinářů přemýšlí o tom, že by odešli ze stávajícího média a začali 

se věnovat psaní „na sebe“ (graf) 

 

Příloha č. 24: Výdělky z reklamy v digitálních a tištěných médiích (graf) 



 

 

Příloha č. 25: Změna ve výdělcích novin mezi lety 2003 a 2013 (graf) 

 

Příloha č. 26: Využití Facebooku a Twitteru jako zdroje zpráv stoupá (graf) 



 

 


