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Přílohy

Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym

Jak se liší internetová redakce od redakce tištěné?

Teď  záleží,  z  jakého  úhlu  pohledu  to  berete:  jestli  to  berete  obecně,  nebo  z pohledu 

Respektu. Respekt má vlastně jednu redakci, která píše pro obě platformy. Kdybychom to brali v 

obecné rovině, tak si myslím, že ten rozdíl jakoby úplně není, tzn. že kdybyste bral nějaký čistě 

internetový projekt, jako třeba Aktualne.cz a srovnal byste ho s redakcí Respektu, tak ta struktura 

bude asi více méně trochu podobná. Kde já bych viděl rozdíl, tak to by nebylo ani tolik v typu té 

redakce jako spíše v práci té redakce, protože tam, si myslím, že ten rozdíl je obrovský, mezi tím 

tištěným a digitálním médiem.

A v čem ten rozdíl podle vás spočívá?

V první řadě je to rychlost.  Já to tady nechci úplně přehánět,  ale do značné míry na té 

digitální platformě se vám ti novináři mění v jakýsi rozdílovník: přijde k němu nějaká informace, on 

ji  přijme  a  hned  ji  velice  často  posílá  dál,  což  je  dobré,  řekněme,  v nějaké  schopnosti  rychle 

informovat.  Zároveň tam ale samozřejmě dramaticky stoupá pravděpodobnost chyby. Potom mě 

zaujalo, že loňský rok zaznamenal v tomto ohledu trochu obraz, že řada titulů ve světě, v Čechách 

myslím, že ne, ohlásila, že není zásadní být první, ale být přesný. Proto asi i BBC bývá na internetu  

poslední ze všech, ale tu informaci má ověřenou. Ten papír má samozřejmě obrovskou výhodu v 

tom, že když máte nějakou informaci, tak ji můžete zpracovat, ověřit i dát do toho nějaký vlastní 

vklad.  Ale samozřejmě i  my pracujeme s internetem a třeba i  včera jsme měli poradu, která se 

týkala těch pěti osvobozených Čechů v Libanonu a byli jsme jako první, takže šli jsme s ní na 

internet a mnohá média nás citovala, tzn. i my jsme aktivní v tom prostoru, ale snažíme se být 

opatrní. Navíc u značky, jako je Respekt, prostě platí, že chyba Respektu je vidět dramaticky víc 

než  chyba  kohokoliv  jiného.  Nám se  tak  trochu  chyby  neodpouštějí.  Třeba  v  tom internet  je 

nesmlouvavý: zaprvé když spěcháte, tak i vy můžet udělat tu chybu, a za druhé, díky sociálním 

sítím během vteřiny se o tom mluví úplně všude.

Jaké byly podle vás motivace zřízení internetových stránek Respektu?

My teď mimochodem budeme mít 20 let, kdy jsme zavedli internet, asi za měsíc. Tak to 

zřízení, myslím si, že to tehdy byla jen taková zajímavost, že tady něco takového existuje jako 

internet a fungovalo to jako výkladní skříň, že jste přišel na tu stránku a tam jste viděl, že Respetk je 



časopis atd., plus nějaká zmínka. Samozřejmě že dnes, pokud bych tu vaši otázku posunul, tak dnes 

je ten internet zcela zásadní komunikační kanál vůči veřejnosti. Řekněme, v době té ekonomické 

krize, která zasáhla média hodně a šetří se třeba hodně na marketingu a tak, tak internet je pro vás 

taková „nejsnazší“ platforma, jak komunikovat s veřejností, upozorňovat na ty texty, dávat o sobě 

vědět, ale i přímo komunikovat třeba skrze sítě s těmi čtenáři, tzn. v tomto ohledu je to nějaká 

šance, jak se dostat k té veřejnosti. Zároveň to samozřejmě znamená, že v médiích těch informací a 

právě těch živých informací je tolik, že je těžší dneska dělat tu novinařinu, než to kdysi bývalo.

Na internetu, nebo v „papíru“?

Obecně. Obecně, protože … Víte co? Tam je problém, že v zemích, které nejsou úplně zralé, 

jak například Česko. Myslím jako demokraticky atd. Ta společnost nemá řadu návyků, které ty 

mají, tak vy jako novinář nikdy, prostě když chcete být seriozní novinář, nikdy nemůžete dohnat ty 

fámy, představy, „nafouknutí“ informací, o kterých si ti lidé myslí, že odpovídají realitě a to, co vidí 

na soicálních sítích. Tím pádem vy, jako novinář, jste vystavován čím dále, tím většímu podezření  

nemalé části společnsoti, že lžete, protože nesdílíte ten jejich děs, ty jejich holaxie, fámy apod. V 

tomto ohledu je to prostě těžší. To vidíte i na médiích. Myslím česká média, jak těm sítím a těm 

fámám  chtějí  a  více  a  více  se  přibližovat.  Mě  fascinovalo,  jak  jeden  šéfredaktor  jednoho 

internetového média řekl na otázku, kde ho upozornili čtenáři, že ta informace je zpatlaná, že není 

pravdivá atd. On řekl, že se mu ten text také nelíbí, ale že mu lidé v redakci řekli, že mu lidé na to 

hodně klikají. To jako máte dnes novinařinu součástí médií ve zkratce, to znamená, není tam snaha 

edukovat, přibližovat tu veřejnost té novinařině, té seriozní novinařině, ale je to naopak. Je tam 

mnohem větší snaha přibližovat se té, řekněme, poplašné zprávě těch sítí.

Znamená to  tedy  podle  vás,  že  když neinformujete  tak,  jak  si  lidé  myslí,  že  je  to 

správně, tak mají pocit, že lžete? Vztahuje se to třeba i na taková témata jako třeba akutálně 

Rusko a tak?

Ano, samozřejmě, co se týká Ruska, potažmo Ukrajiny, uprchlická krize, Spojené státy jako 

vůbec. Tady je takový souboj Východ vs. Západ v něčem. Ale je to taková představa toho úpadku. 

Ti lidé na těch sítích strašně zbožňují takové to, že lidé na Západě jsou asi slabí, muži že jsou 

zženštělí,  že Západ není schopný čelit  těm bojovníkům, ať už jde o Islámský stát  nebo i  třeba 

Ruska. To je jedno. Takže vlastně to je vše jakoby  mix, ale asi bych řekl, že nejvyhrocenější to je  

kolem těch úprchlíků. Kde jste vystavovani X nějakých zpráv, kde Vám lidé píšou, proč o tom 

nepíšete, jo? Zatímco vám stačí asi deset minut, abyste si to ověřil a zjistíte, že to je zpráva třeba pět 

let stará, že se odehrála úplně někde jinde a tak dále, takže se to tak zmixuje. Co je zajímavé? Když 

to těm lidem řeknete, tak oni vám stejně nevěří. I když jim to dokážete, když jim pošlete odkaz na 



ten text, který je starý. Buď vám nevěří, nebo řeknou: „No, jo. V tomto případě to nebylo přesné, 

ale v jiných je.“ 

Řekl jste,  že na začátku to byla taková jen „výkladní skříň“. Myslíte si,  že  to byla 

jediná motivace, nebo jich bylo víc?

Třeba u časopisů jako byl Respekt, tak to byla čistě motivace, dát vědět,  že my na tom 

internetu jsme. Musíte brát v potaz, že tehdy ten internet skoro nikdo neměl a ta redakce Respektu v 

té době byla strašně malá, to znamená, že tam se veškerá energie koncentrovala na papír. Také tehdy 

vlastně nikdo nevědle, vlastně nikoho nenapadlo, že by se z internetu daly získat nějaké peníze, že 

jo? To znamená, že tam to bylo čistě takový aktivní kousek ve smyslu: „Poďme dát, že jsme na 

internetu!“ Ale nic víc tam nebylo.

Protože jsem se chtěl zeptat na to, která z těch motivací byla hlavní, ale když byla 

jediná, tak … 

De facto jo. My jsme vlastně v tom samém roce vydali vůbec poprvé CD-Rom Respekt, kde 

byly digitalizovány všechny texty z archivu, což,  myslím, v té době byla úplně hight tech věc. 

Nikdo to neměl,  nejen ten archiv.  Ale navíc ten CD-Rom byl  kvalitně udělaný: s  fotografiemi, 

časový řády atd., což bylo de facto, jako kdybyste se dnes podíval, archiv Respektu. Ale bylo to 

prostě na jiný platformě. Nebyl to internet.

Myslíte, že byl ten krok udělán ve správnou chvíli?

Byl. Moje zkušenost je, že čím dříve přemýšlíte o nějakých budoucích platformách, tím líp. 

K tomu se možná ještě dostaneme. Ale s ohledem na to, jak je Respekt malý, tak překvapivě byl v 

mnoha ohledech průkopníkem. To znamená, myslím, že jsme pořád jediný na Kindlu, to znamená, 

že přes Amazon si můžete koupit Respekt. Jsme, teď nemyslím takový ten výběr, první a teď jsme 

za to dostali zrovna cenu, kdo měl nejlepší aplikaci na iPadu, která byla vysloveně aktivní, tedy ne 

že jste tam měl jen překlopený PDF, což tehdy vlastně měly asi všechny zbývající tituly. Byli jsme 

první v audioformátu. První jsme zkoušeli videa, tehdy to nikdo skoro neměl. Tehdy jsme to jen 

zkoušeli,  nedařilo  se  nám to  plnit,  protože  jsme to neuměli,  ale  zkoušeli  jsme to.  A to,  že  vy 

zkoušíte,  se  s  tou platformou nějak sžít,  tím těm lidem,  respektive  čtenářům, říkáte,  že o nich 

nějakým způsobem přemýšlíte. Zároveň, a to bylo úplně nejdůležitější v souvislosti s internetem, 

Respekt neudělal jednu chybu, kterou udělali skoro všichni tehdy a přesvědčovali i nás, že to máme 

udělat. A teď zpětně říkají, jsme měli pravdu my. My jsme nikdy nedali zdarma obsah toho časopisu 

na web, což je … Jako v jeden čas, když jste šel,  ať to byly noviny nebo časopisy, na webové 

stránky,  tak  jste  si  zdarma  přečetl  úplně  kompletně  ten  titul.  A my  jsme  pořád  říkali,  my 



potřebujeme, aby si čtenář uvědomoval, že my si žijeme jen z toho, že si nás kupuje. A to byla podle 

mě nejzásadnější investice do budoucna, protože ti naši čtenáři si to akceptují. Takže jsme si to 

nemuseli vpěchovat zpátky, což zkoušela spousta titulů a myslím si, že marně teda.

Takže bychom to zobecnili: jak vidíte rozdíl mezi koncepcí těch stránek tehdy a jejich 

koncepcí teď?

Tak to je úplně dramatický rozdíl: tehdy to byla pouhá statická stránka. Teď si nejsem úplně 

jist, zda se tam dalo klikat na jednotlivé texty. Možná tam byly nějaké nalité, ale možná to tam bylo 

spíše  předváděcí.  A vlastně  to  bylo  docela  dlouho.  A na  ten  web  jsme  dávali  spíše  takové 

zajímavosti, drobnosti. My vlastně, řekněme, až posledních deset až jednáct let děláme tak, že ten 

web má být taková jakože fakt silná stránka toho časopisu, tz. dneska webové stráky Respektu jsou 

de facto plnoformatový médium, kde máte i digitální stránku toho časopisu tištěného, akrorát si to 

musíte kupovat. A je tam každý den vlastně vlastní autorský obsah. Je tam spousta sloupů. Jsou tam 

blogy a já nevím, co všechno. To znamená, ten rozdíl oproti tehdejšímu je asi planetární. Tehdy to 

bylo, jak kdybyste měl jen plakát, když dnes je to vlastně interaktivní médium.

Takže tehdy cílem byla reklama a dnes cílem je … ?

Dnes už je to svébytné médium. Pro web se jinak píše, než píšete do toho časopisu, že? To 

znamená, je to jiný komunikační kanál se čtenáři, který funguje jako vlastní médium. Kdybych to 

zjednodušil nebo vlastně přirovnal s tou maří, předpokládám, jste ještě zažil Zlatý stránky, tak  asi 

ten web byl jako Zlaté stránky. Když jste chtěl najít Respekt, tak je tam nějaký kontakt, tak jste šel 

na web, že? Dneska už jako by kvůli tomu nehledáte, ale hledáte, když chcete číst nějaké texty 

aktuální, nebo blogy, nebo videa, nebo když chcete číst ten časopis v digitální podobě, ale ne třeba 

na iPhonu, ale dejme tomu skrz počítač, že? My vlastně máme ten, zrovna mi vypadlo to slovo … 

No, spíše se vám přizpůsobují ty stránky v závislosti, na které platformě je máte, takže i skrz ten 

iPhone to také jde.

Jestli to dobře chápu, tak ty stránky mohou být plně soběstačné a jejich cílem už není 

jen orientovat na tištěnou podobu?

Smozřejmě to je tam také. Ale my máme porady, které jsou jen pro web, tzn. tam se říká, co 

kdo bude psát, sleduje se aktuální dění, máme tam rubriky, které v časopise nejsou, jsou tedy jen na 

tom webu, takže ano, dnes je to soběstačné médium de facto.

Byl někdo proti?



Tak já musím říct, že v tom roce 1996, jak vznikaly, tak jsem tam nebyl, ale předpokládám, i 

jak jsem se potom bavil s kolegy, tak v té době vlastně nikdo nevěděl, že ty stránky jsou. Takže já si  

myslím, že se tam o tom a debata vůbec nevedla a že to byla taková, říkám, spíše technická věc, jo? 

„Pojďme být na webu!“ Spíše ti lidé, a to už jsem tam byl, když se začalo vyloženě pracovat pro 

web, nebo jakože se mohlo něco z toho psaného objevit na webu, tak to muselo být dramaticky 

později. Nějaké možná nulté roky.

Jak se liší cílová skupina papírové redakce od webové?

Liší se hodně. Ti čtenáři se úplně nepřekrývají. (Na webu) jsou výrazně mladší. Také je tam 

více lidí, kteří ten časopis třeba nemají rádi. U toho papíru samozřejmě když něco nemáte rád, tak 

nechcete za to moc vydat peníze a když můžete, já nevím, prostě myslíte si, že jsme magoři, protože 

jsme něco … Třeba podle Respektu existuje globální oteplování, tak třeba vezmou jeho text a sdílejí 

někde na Twittru a říkají: „Podívejte se, jaký jsou to magoři? Oni si myslejí, že člověk ovlivňuje  

globální oteplování.“ Takže z tohoto hlediska to funguje tak, jak pro ty, co nás nesnášejí, tak i  pro 

ty,  co to jako by zajímá, takže ten web je v tom specifický,  a i  proto se nám ti  čtenáři  úplně  

nepřekrývají. A i z toho důvodu, já tedy doufám, a je to předpoklad většiny světových médií, zvláště 

týdeníků, že vy zaujmete lidi  na tom webu a doufáte,  že je časem přesvědčíte,  aby koupili  ten 

časopis, což u mladší generace je to doufání pořád těžší a těžší.

Rozumím tomu dobře: ten web má plnit a plní takovou integurící funkci?

No, … Nebo můžete říct akviziční, tzn. že tam máte, řekněme, takové ty klasické novinářské 

roviny,  tzn.  chceme psát  o  tom, co je  aktuální.  Je  tam ta  akviziční,  že  doufáte,  že lidé  o tom 

neslyšeli. To je výhoda, jo? Někdy třeba sociální sítě. Třeba váš kamarád, nebo vy budete sdílet 

článek z Respektu na svůj facebook, což znamená, že si to přečte váš kamarád a zjistí: „Hele, to 

není tak blbý, já se na to podívám.“ A pak zjistí: „Hele, to fakt není tak blbý, celý ten časopis, tak já 

si ho budu kupovat!“ To je taková ideální linka, která samozřejmě ne vždycky úplně funguje. Ale je 

to taková ta představa, jak by to mělo fungovat. A jestli kouknete na koncepce, hlavně z roku 2013, 

kdy to byl takový jakoby zlom, představa třeba v New Yorkru, nebo třeba i v Atlanticu či v jiných 

podobných takovýchto časopisech, tak je to všude stejně: doufají přitáhnout na web. I když mně 

redaktor  v New Yorkru říkal  třeba,  že oni  mají  to  samé jako my:  „Na webu my máme prostě 

dramaticky mladší  čtenáře!“ Takže oni doufají,  že  toho čtenáře zaujmou na webu, aby přišel  k 

papíru, takže stále platí, že vás živí papír. To je důležitý možná zmínit.

Jaké rubriky tam byly na začátku a jaké tam pak přibyly?

Ty rubriky? Tak to máte na mě těžký úkol. Na začátku úplně, když jsme to dělali, tak ta 



struktura trochu kopírovala ten print, tzn. také na začátku se spousta lidí k tomu nedostala, jen když 

vyloženě měli vstup předplatitele, že? Ale to se také nastavovalo až později. Takže to bylo takový 

jakoby v tom složitější, pak na tom webu de facto strašně dlouho byly jen ty sloupky, nebo něco  

jako sloupky,  tz.  ti  autoři  psali  nějaký postřih,  nějaký subjektivní  pak tam byly ty blogy.  Text, 

vyloženě jako zpravodajský, tam dlouho nebyl. Řekněme těch posledních deset let (plus, minus) je 

snaha mít originální obsah na tom webu a tam vám potom klasicky vznikají  ty rubriky,  a to v 

podobě, jako jsou dneska, tzn. máte tam nějaké aktuality, tzn. co se děje. Pak jsou tam samozřejmě 

komentáře  a  tak.  Ty  nejnovější  věci,  které  jsme  zaváděli  loni,  protože  jsme  dělali  nějakou 

transformaci toho webu, tak tam přibylo třeba to denní menu, tzn. že autor každý den (protože se 

střídají) připravuje pro čtenáře informaci toho, co se dělo den předtím, ale zároveň je to vymožený 

…, kde prostě můžou najít jediný kontext, tz. že třeba vypukne válka v Sýrii, tak nejenže tam mám 

tu „válku v Sýrii“, ale třeba i krátce převyprávěný text z Foreign Afairs a je tam třeba odkaz na ten 

text, aby si to lidé mohli přečíst. Plus jsou tam, jak říkám, různé rozhovory a tak. Takže se vlastně 

dá říct, že za ta léta to pořád jaksi rostlo. Až doteď, kdy jsme na nějakém, plus minus, „stropě“,  

protože, nesmíme zapomínat, ten web holt dělají lidí z toho tištěného Respektu, tzn. vedle toho, že 

třeba dělají nějakou šložitou kauzu, nebo něco takového, tak ještě musejí občas napsat na web, 

takže já jako šéfredaktor musím dohlížet na to, aby ten časopis neztrácel na kvalitě, protože ti lidé 

budou dělat strašně moc věcí, ale nic nebude pořádně. Takže z tohoto hlediska je to taková trochu 

složitá logistika.

Takže na začátku tam vůbec nebylo zpravodajství, jak jste řekl a … ?

Ne. Ne. My jsme vůbec nebrali v potaz …  Nebrali jsme v tomto ohledu to jako možnost, že 

bychom mohli v tomto konkurovat. Myslím si, že ani naši čtenáři to od nás nečekají. My jsme zase  

na  to  naráželi.  Na  začátku,  teď už  jsou  také  s  tím trochu  srovnaní,  ale  z  počátku  ti  lidé  byli 

překvapení, že na tom webu, když se něco stane, tak je to takový krátký text. Takový rychlý, jakože 

se něco odehrálo.  Ti lidé měli fůru očekávání,  že i  ty texty na webu budou stejného rozsahu a 

kvality jako v časopise. To není možné nejen jako lidsky, ale ono to není možné i jako logicky, že 

by se odehrála nějaká událost, takže zachytíte jen to, že se odehrála a nemůžete tam dát všechno 

kolem, takže jsme z tohoto hlediska museli být opatrní, abychom úplně nerozmělili tu značku a to 

očekávání. Zároveň jsme si museli dávat pozor, co jsme řešili, jak jsem vám popisoval ten ideální 

formát, tzn. že vy něco budete sdílet a vašeho kamaráda to zaujme, takže my tam nemůžeme dávat 

nějaké úplně blbosti, protože pak ten váš kamarád, který nás nezná, si bude myslet, že si píšeme 

jako ČTK. Takže tam není žádný důvod, proč by nás měli číst, jo? Takže v něčem, když to tak 

paradoxně řeknu, v něčem je lépe méně než více. Že třeba já …  Nevím, jak to třeba zafungovalo 

třeba v Týdnu, který z počátku měl jako vlastní ambici mít téměř zpravodajský server, dokonce 



tomu,  myslím,  dali  stejný  název.  Ten  server  možná  funguje,  ale  dneska  už  z  nějakých 

pětapadesátitisícových prodejů  toho časopisu  na  nějakých třiadvaceti  až  pětadvacetitisícich,  jo? 

Takže to je … A teď dávám pryč ten ostatní prodej a takové ty digitální prodeje. Prostě tam může se 

prostě stát, že lidé si řeknou, že tam jsou webový stránky … Že to je jako ČTK, tak se podíváme 

rovnou na ČTK.

Takže i jak to denní zpravodajství, tak i to menu, jak jste zmínil, to vše, jestli to tak 

mohu zjednodušeně říct, je snahou o originalitu?

Ano. Respekt vlastně porád a ve všem musí být originální, když to tak řeknu (smích).

Rozumím. A na kolik podle vás si mají být podobné internetová a tištěná mutace?

Myslím si, že musí být zásadně jiná v nějaké formě. Nicméně kdybych mluvíl o tom jako o 

jednom médiu, tak jak jsem říkal, vy si musíte pořád dávat pozor na to, aby to zachovávalo ducha 

toho časopisu, což popravdě není někdy snadné. Je to takový jakoby tanec mezi tím. Ale prostě tam 

ty texty mají být, ale jiný druh, takže je to takový složitý mix, ale prostě zachovávat odlišnost stylů, 

druhů, ale zároveň jakoby držet jakousi, řekněme, esenci toho druhu té novinařiny.

A kde je těžší zachovat toho ducha, na webu?

Na webu. Určitě. Už z toho důvodu, že na tom webu, a to platí u všech médií prostě, je to 

rychlejší psaní, je tam větší debata o těch textech a je to mnohem více prostě zachycení nějaké 

události než prostě kontextového psaní.

A podle jakých kritérií kdo kam přispívá? V tom smyslu, jak se to kryje?

Vlastně všichni ti, kteří … Ano, vlastně všichni píšící píšou i na web. To však neznamená, že 

všichni píšou ve stejnou dobu. Střídá se to, tzn. že kdo pracuje na nějaké kauze nebo na nějakém 

složitějším materiálu, tak nemusí psát na web. Zároveň platí, že když se věnujete nějakému tématu, 

třeba americkým volbám, prostě jako léta, tak samozřejmě když máte primárky, tak je jasné, že sám 

o nich chcete psát. Takže z tohoto hlediska, takto se všichni využívají. Pochopitelně máte v tom 

rozdíly ve smyslu, že někoho to baví, někoho ne, ale prostě musí.

Takže tam jsou nějaké služby?

Tam u toho denního menu, tam jsou vysloveně služby. Pak máme nějaké porady, kde se ty 

úkoly jako by rozdávají a potom, když se něco stane z okruhu, kterému se někdo věnuje, tak ten 

dotyčný to musí udělat bez ohledu na to, jestli teď momentálně na něčem pracuje, protože to zná a 

uměl by o tom něco napsat.



Čili za hlavní kritérium bychom mohli označit jakousi zběhlost v tom kterém tématu?

Ano.  Rozhodně.  My  se  pořád  snažíme  psát  o  tom,  čemu  rozumíme.  Ať  už  nejsme 

zpravodajský web, tak je snadnější a některým věcem možná dokonce i vyhneme, anebo je máme 

prostě později,  právě proto, že k tomu neumíme napsat nic originálního nebo si nejsme jisti,  že 

bychom měli všechno tak ověřené, aby to stálo za to publikovat.

Liší se jazyk článků, psaných do papírů, od těch, co se dávají na web ?

Rozhodně. Na tom webu je to jednodušší jazyk, jednodušší stylistika. Je to jednodušší druh 

vyprávění. Navíc tam je jako by nějaké nahození, nebo prostě když je to nějaká exkluzivní rychlá 

zpráva, tak je to téměř jako do referátu,  prostě klasická poznámka, nebo prostě klasické rychlé 

zprávy. Takže … Nebo naopak, v některých těch formách, jako třeba v těch sloupcích, tak tam je to 

potom trochu uvolněnější, tzn. že ten styl je takový, v něčem … Nevím, jaké slovo je pro to nejlepší 

použít … Nu, prostě uvolněnější. Nevím, jestli je to ideální slovo, ale je to tak.

Aha,  a v tom samotném (papírovém) časopise se  používají  prvky jazyka,  řekněme, 

literárního?

Tak první věc je, že my máme u toho časopisu hodně důkladný editorský systém, tzn. že u 

toho časopisu ten text prochází mnohem víc kontrolami, debatami než vlastně na ten web. Takže 

tam je to, řekněme, propracovanější. Zároveň ty texty jdou mnohem mnohem více do hloubky, tzn. 

že o tom nějakým způsobem přemýšlíte, snažíte se o tom, aby to mělo nějakou mnohem důkladnější 

formu, takže vlastně jako by ta náročnější  novinařína z našeho pohledu je v tom časopise.  Ale 

samozřejmě jestli řeknete, že prostě máte nějakou reportáž nebo něco takového, tak samozřejmě je 

lepší dát to na web a potom třeba nepoznáte rozdíl, jako kdyby to bylo v tom časopise.

Co je dle vašeho mínění prestižnější z pohledu čtenáře: internetová varianta, či tisk?

Prestižnější je určitě tisk. Když to vezmu jako z pohledu Respektu. Už z toho důvodu, že do 

toho časopisu je těžší se dostat, běžné věci: máte tam méně místa a ten papír má prostě v tomto 

nějakou hodnotu. Ale ten web má obrovskou výhodu, že tam máte okamžitou odezvu té veřejnosti, 

těch lidí, což já jsem byl jednu v Economistu, tam to bylo to samé. Tam ti novináři skoro vůbec  

nechtěli psát na web a pak je to hrozně pozitivně překvapilo. Potom už na ten web chěli psát více 

než do toho printu, kde oni navíc ty texty ani nemají podepsané. To ale bylo proto, že lidé o tom 

najednou začali  mluvit  a  oni  viděli  reakci  na svoji  práci,  což  vlastně pro novináře není  vůbec 

zanedbatelná zpráva. Vy chcete vědět, že ten text má nějakou odezvu. V tom je ten web naprosto 

neopakovatelný. Naprosto. Samozřejmě někdy i negativně, že ti lidé můžou na vás začít utočit, to 



jiné téma. Nicméně tá výhoda té reakce a to, že se dostanete i k lidem, kteří si třeba ten časopis 

nekoupili, jak jsem předtím říkal, tak to má také své kouzlo, tzn. že v tomto ohledu i ten web jak pro 

ty lidi, tak i pro novináře začíná být stejně zajímavý jako i ten print.

Vy jste mi teď dobře nahrál,  protože moje další  otázka je, co je dle vašeho mínění 

prestižnější z pohledu čtenáře: internetová varianta, či tisk?

Pokud se bavíme o prestižnosti,  tak je to samozřejmě stále ten print.  V něčem je jakási 

zajímavost i toho webu. Z toho důvodu, že my to vidíme na příkladě toho, že třeba máte úplně 

skvělý text v časopise a vůbec nikdo o něm nemluví. Vůbec nikdo …, což vůbec třeba nesvědčí o 

tom, že by ten text nikoho nezaujal, ale prostě nemají, jak to sdílet, tak o tom nechtějí mluvit. A to 

může být někdy pro ty novináře i takové trochu smutné. Takže z tohoto hlediska, té rychlé odezvy 

na tom webu, je … Ale znám třeba i novináře, kterým ta odezva vadí, protože když napíšete na web 

… U toho časopisu, když to tam napíšete, tak to budou číst chytří lidé. A to určitě víte také: každý 

text ti lidé nějak dekódují. A u toho Respektu ti lidé de facto vědí, co chcete říct. U toho webu ty 

texty se dostávají do rukou lidí, kteří třeba neumějí číst, protože mají neschopnost číst,  nebo to 

dostávají do rukou lidi, kteří ve vás a priori vidí idiota atd., vy jste najednou vystaven šokujícímu 

zjištění,  že  ten  text  někdo  čte  úplně  opačně,  než  jak  to  myslíte.  Prostě  úplně  opačně!  A jsou 

novináři, kterým to vadí. Těžko se srovnávají s tím, jak se může najít někdo, kdo nemůže pochopit 

prostě psaný text tak, jak byl myšlený. Ale bojím se, že se s tím nedá nic dělat.

Trochu  odbočím,  zmínil  jste  to  kódování.  Takže  tam  nejde  o  nějaký  technický 

problém?

Ne. Schopnost chápání psaného textu, protože ono, toto téma, se hodně podceňuje, ale to 

bylo dobře vidět na tom, jak jsme nedávno měli o text o vzdělávání, jo? Ten text vyvolával zásadně 

rozdílné reakce těch lidí, protože prostě část těch čtenářů v tom viděla to, že my chceme, aby se lidé 

přestali učit. V tom textu to není. De facto je to naopak: tam bylo, aby se více zvažovalo o tom, co 

se učit a co se neučit, tzn. aby se lidé neučili blbosti atd. A to je jedno. Prostě pro část lidi, a těm to  

nevysvětlíte, jsme napsali, že se nemají lidé učit, jo? A teď na to koukáte … Přitom jsme se o tom 

bavili, že v něčem, kdybyste bral ten širší čtenářský okruh, jako kdybyste ty věci musel doříkávat,  

tzn. neříct jen, že je pološero, a říct, že Slunce je schované za mraky, tudíž jako nesvítí úplně až na 

zem, jo? Takže jako musíte v něčem neustále dovysvětlovávat, což samozřejmě trochu jde, ale a 

priori  to nejde úplně.  To nejde, protože by to vyžadovalo hodně prostoru atd.  A vy jste chytrý 

čtenář, jinak kdybychom to dělali, tak by to znamenalo, že si o vás myslíme, že jste úplný magor,  

kdybychom vysvětlovali úplně banální věc. Ale je to i obecně v té novinařině těžší namixovat to pro 

obrovský okruh čtenářů, aby to byli schopni přečíst.



Napomohl vznik a vývoj internetové mutace ke zlepšení čtenosti Respektu?

No, to asi jo. Nemám na to úplně nějaké číslo, ale vzhledem k tomu, že prostě na tom webu 

máte desetitisíce nebo možná dokonce statisíce lidí, kteří to čtou, tak už z podstaty věci vám to 

zvyšuje ten zásah. A vlastně když vezmete Respekt, tak je to spojeno s webem. Samozřejmě je tam 

změna formátu atd. Ale od toho roku 2008, kdy vypukla ta krize a všichni šli dolů, tak my jsme šli  

naopak nahoru. My jsme naopak zdvojnásobili prodaný náklad, což bych řekl, že evropský unikát v 

tomto konkrétním časovém úseku. A já jsem přesvědčen, že kdyby tam nebyl ten web, takže by to 

tak výrazné nebylo. Tam by nebyl takto rychlý nástup. Pokud jde o ten web, tak to samozřejmě 

napomáhá,  že to  čtou i  naši  ideoví  odpůrci.  U toho webu mnohem méně řešíte  to,  jestli  s  tím 

časopisem souhlasíte, nebo ne. Ale zároveň tam můžete využít toho, abyste dokázali, že ten časopis 

je prostě mimo.



Myslíte  si,  že  existence  internetových stránek nějak ovlivnila  styl  psaní,  či  politiku 

editace tištěné podoby?

Myslím, že ne. Možná …, ale to by bylo spíše na nějakou úvahu, než bych to dokázal něčím 

podložit: ten časopis si dá víc záležet na tom, aby to bylo jiné než na těch stránkách. Možná dá si 

záležet na tom, aby to bylo trochu jakoby lepší. Ale to je spíše taková intuitivní odpověď, než bych 

dokázal něčím verifikovat.

Chápu to tedy správně, že alespoň podle vašeho názoru styl psaní do časopisu je přece 

jaksi vyříbenější?

Ano, ano.

Jak to hodnotíte? Pozitivně?

Ano, i když to je taková trochu spekulace. Ale samozřejmě, když vy se živíte tím jazykem, 

tak vy cítíte, že čím rychleji a více píšete, tak tím ten jazyk je vlastně horší a zjednodušuje se. A u  

toho printu, jak to člověk ví, že to nějak zůstane na papíře, tak se snaží jít trochu proti tomu proudu 

vlastního zjednodušování a snaží se dávat si více záležet.

Jak byste  popsal  jednou větou vývoj  Respektu v  případě,  kdyby jejich  internetové 

stránky nevznikly?

No, jako kdybychom je vůbec nikdy neměli, tak si myslím, že ten časopis už není. Myslím 

si, že to nejde bez webu. A jsou tituly, které to podcenily. Nepracovaly nad tím skoro vůbec a dnes 

ty tituly také skoro nejsou, takže myslím si, že to jsou naprosto spojené nádoby. Bez toho prostě 

nejde být.

Jaké by to podle vás bylo, kdyby je neměla ani konkurence?

Tam je důležité například, jestli by třeba byly sociální sítě a tak. Pokud ano, tak jsme všichni 

mrtví. Už neexistujeme podle mě, protože ono jako by v něčem ta klasická média umírají tak jako 

tak, jo? Zvláště v těch zemích jako jsme my. Spousta lidí si myslí, že ty informace nepotřebuje, že 

jim stačí to, co řekne Pepa od vedle, či napíše na svoji zeď, že prostě ten či onen je debil, nebo ten 

či onen je dobrý a stačí to jako ekvivalent textu. Takže k tomu se tak trochu směřuje, nicméně 

kdyby ty weby nebyly, tak je vymalováno.

Plánují se teď nějaké změny v internetové mutaci? Pokud ano, jakým způsobem?

No, my jsme vlastně prošli největší změnou loni, protože my jsme měli vlastně deset let 

neměněnou webovou stránku. Byli  jsme z toho úplně zoufalí,  protože ta platforma byla strašně 



složitá. Takže tím, jak jsme si tím prošli, myslím si, že se nám podařilo mít hezký responzivní web.  

Je to hezky hodnoceno jak čtenáři, tak i odborníky, takže jak po té formální, tak řekněme i po té 

obsahové strance – dobré. Samozřejmě ale pořád mluvím o českých podmínkách. Když jsem byl v 

německém Zeitu, tak oni mají tolik novinářů, co je všech novinářů tady v tom baráku (vydavatelství 

Economia) dohromady, a to jen pro týdeník, a to ještě mají vlastní inernetovou redakci. To je prostě 

někde úplně jinde. Takže my jako velikost Respektu je velikost jen jedné rubriky těch časopisů 

velkých. Myslím těch opravdu jako velkých. A o rozpoču ani nemluvím. Já samozřejmě nevím. Ale 

myslím si, že jejich rozpočet a rozpočer Respektu … Ten rozdíl by se pohyboval v řadu desítek a 

desítek možná milionů, takže z tohoto hlediska my tady všichni tak trochu jako řivoříme a snažíme 

se dát tomu, co jde, ale samozřejmě v rámci podmínek, které máme.

Už jste mi tak trochu naznačil odpověď na další otázku. Jakou byste vy osobně viděl 

ideální budoucnost internetových stránek vašeho média?

Moje  ideální  představa  je,  že  tedy  ten  Respekt  bude  (smích),  protože  to  vůbec  není 

samozřejmé. Já bych neustále chtěl, teď jste se ptal na tu ideální vizi, aby se ten časopis zvětšoval,  

tzn. i personálně, což si myslím, že už se nikdy nestane. Prostě mít několik lidí, kteří by pracovali i  

jen pro ten web. Mohlo by tam být i více rubrik. To je bohužel náš problém v tom, že já vím, co 

bych s tím chtěl dělat, mám spoustu nápadů, ale nápady vůbec nemám jak realizovat, protože na to 

nejsou prostředky. Takže potom také občas koukáte na to, jak je to v jiných médiích. Oni třeba 

zavedou něco, co jsme také chtěli, ale to je proto, že oni ty peníze mají a my ne. Takže z tohoto 

hlediska, kdyby byly prostředky, dalo by se udělat to větší a aktivnější a tak. A více pracovat i těmi 

platformami,  třeba i  s  videi atd.  Takže ty nápady tady jsou, ta  představa tady je,  ale  popravdě 

řečeno, tomu moc nevěřím i z toho důvodu, že praskla ta bublina, kterou měla spousta lidí, já tedy 

ne, že na tom webu jsou ty peníze, jo? Ony nejsou. Podívejte se, všechny peníze jdou de facto do  

Google nebo do Seznamu. Do médií jde vlastně strašně maličko.

Když se bavíme o tom Google, tak tam zahrnujete i příjmy z YouTube?

Já tam zahrnuju úplně všecko, protože prostě bohužel těch peněz na webu jsou mraky, že? 

To jsou obrovské peníze, akorát ta média, nemyslím jen česká, ale i světová, mají z toho pořád 

drobky. Takže třeba příjmy z inzerce na webu jsou mnohem menší, než si všichni mysleli, že budou. 

Příjmy z nějakých těch předplatných, nebo nějakých těch pay wollu v českém případě, u světových 

je to trochu lepší, stále jsou prostě maličké. Takže my musíme doufat, že těm čtenářům dojde, že 

když je něco kvalitního a ověřeného, prostě dobrého, tak i když je to na webu, tak musí zaplatit,  

protože nikdo jiný mu to tam nezaplatí.



Dobře. Ale kdybychom odmysleli problém financování, tedy jako kdyby vůbec nebyl, 

co by bylo třeba udělat pro to, aby se ta ideální vize internetových stránek naplnila?

Ty peníze, to nejde moc oddělit, protože vlastně to je odpověď na všechno.

Já  jsem  mínil  spíše  v  tom  smyslu,  že  kdyby  vám  někdo  řekl,  že  máte  neomezené 

financování, co byste udělal, pokud to není tajemství?

No,  všechno  vám  neřeknu,  ale  prostě  více  bych  tu  tištěnou  stránku  propojoval  s tou 

audiovizuální. Udělal bych tam úplně nové rubriky. Myslím tím hlavně propojit události, ať už jsou 

to třeba události ze světa, ale i prostě takové ty příjemné věci, které souvisí třeba s cestováním a tak. 

Myslím, že by se ten web, myslím Respektu, by se mohl stát nějakým komunitním centrem, který 

by propojoval určitý druh lidí, kteří smyšlejí nějak společně. Prostě představa nějakého toho klubu. 

Nějak promyšlená – myslím, že by hodně napomohla tomu, aby to dobře fungovalo, tzn. že z tohoto 

hlediska by se tam dalo udělat strašně moc příjemných a zajímavých věcí, které, si myslím, že by 

tomu časopisu celkově pomohly.

K čemu sloužily a čemu sloužit budou? Změní se podle vás účel jejich existence?

Myslím, že ne. Pro mě je to prostě jiný informační kanál, jiná informační cesta ke čtenářům. 

Nic víc. I když na začátku to byla jen taková výkladní skříň, teď je to takové multifunkční, stále je 

to prostě jiný informační kanál. Změila se akorát určitá formální pravidla, ale stále je to pouze ten 

kanál, a to i z toho důvodu, že pořád by na to měly být nároky typu přesnost, pravdivost atd., byť 

jsem říkal,  že  se  do  toho  jinak  píše  apod.  U řady titulů  to  mizí,  tam seženete  prostě  všecko. 

Vzpomínám si, že jsem se nedávno bavil s jedním novinářem, který mi řekl: „Na tom webu prostě 

když napíšem nějakou lež, tak to prostě smažem.“ To mě tak trochu vyděsilo, protože u toho printu 

to  prostě  nikdy  neuděláte,  že?  Navíc  by  se  ty  smazané  texty  mohly  dohledat,  ale  prostě  ta 

perspektiva je hrozná, protože najednou byste si mohl pomyslet, že můžete napsat cokoliv, že? Ale 

ta lež už je potom v prostoru. A to už nikdo nezastaví.

Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Martinem Jašminským

Jak se liší internetová redakce od redakce „tištěné“?

Tady je důležitá ta klíčová změna, kterou byl tento newsroom (budova domu Economia) a 

jeho integrace. Vlastně při přestěhování sem, kdy asi zhruba půl roku poté se sem nastěhovali i lidé 

z  Centra.cz,  tak vznikla  nová struktura,  která,  se dá říct,  do značné míry rozbořila  do té  doby 

zaběhlý  systém,  jak  fungují  ty  redakce.  Dnes  …  Respekt  se  vlastně  toho  tolik  neúčastní.  S 

Respektem spolupracujeme na nějaké bázi sdílení informací, ale Respekt je dost autonomní, což 

ono také je pochopitelné, protože ono vlasntě integrovat týdeníky do online provozů a deníků není 



úplně  optimální  z  řady důvodů,  což  se  vlastně  do  určité  míry  týká  i  Ekonomu,  takže  vlastně 

spolupráce s týdeníky ve vztahu k těm denním redakcím je víceméně, říkám, sdílení nějakých textů 

a upoutání na to. Když ale budu mluvit o té integraci, tak budu mluvit hlavně: Hospodářky, Ihned, 

Aktuálně, což, se také dá říct,  jsou největší oddělení a Hospodářské noviny jsou stále klíčovým 

titulem tohoto vydavatelství, co se týče peněz, které do vydavatelství přinášejí. Ihned jako takový, 

tak ten už vlastně svoji redakci nemá. Ihned má editory, hlavní editory, pak mají skupinu zprávařů, 

což je vlastně na úrovni elévů nebo juniorních redaktorů. Studenti, kteří sem chodí na různé úvazky 

a dá se říct, že ti primárně zpracovávají to denní dění: zprávy z agentur, zprávy z jiných médií, z 

televize,  z  rozhlasu.  Vlastně  ty  denní  události,  které  se  dějí,  tak  ty  oni  dávají  na  ty  weby. 

Samozřejmě některé události zpracovávají redaktoři, záleží na závažnosti a složitosti,  ale nemají 

svoji plnohodnotnou redakci.

Proč?

Protože ten obsah na to nám zajišťuje integrovaná redakce. Vznikly tři klíčové týmy, a to 

jsou:  tým,  domácí,  tým  business  a  tým  zahraničí.  Šéf  domácího  nebo  šéfredaktor  sdíleného 

politického  Jindřich  Šídlo,  ten  má  na  starosti  ještě  komentáře  a  já  mám  jako  šéfredaktor 

Hospodářských novin, mám supervizi nad business týmem, který … Samozřejmě každý ten tým má 

svého šéfa.

Jaké byly podle vás motivace zřízení internetových stránek vašeho média?

Ono se to vlastně proměňovalo. Já jsem byl v Hospodářský novinách od roku 1995 do roku 

2000. Pak jsem odešel. Byl jsem 5 let v Mladé frontě. A v roce 2005 jsem se sem vrátil a od té doby 

jsem tu nepřetržitě. Pro pochopení toho je vlastně nutné podívat se i dále, kdy vlastně hlavní změna 

přišla se změnou majitele,  jo? Což byl Zdeněk Bakala, respektive jeho firma. On před tím než 

koupit Economii, tak vlastnil už Respekt. Pak koupil Economii. Do té doby nás vlastnili Němci a 

oni vlastně strašně málo investovali do, dá se říct, do internetových aktivit, které samozřejmě v té  

době se teprve rozvíjely. Ale oni hodně spolehali na to, že Hospodářské noviny jako titul stály a i 

dodnes hodně stojí na předplatitelích. My máme přes 90% čtenářů předplatitelů, takže oni ten volnej 

projev tolik nepodporovali. Stejně tak internet, který vlastně … Řekněme ten boom nastal někdy 

kolem konce  devadesátých  let,  tak  i  vlastně  ten  jejich  přístup  byl  takový,  že  vlastně  internet 

existuje, ale existuje zvlášť. V té době to bylo úplně jiné oddělení v rámci Economie. My jako 

redaktoři Hospodářských novin nejdříve prakticky nebyli v kontaktu a byla to malá redakce.

Kterou byste z nich označil za hlavní a proč?

Ti Němci věděli, že to jednou prodají, tak do tohodle moc neinvestovali. To se změnilo s 



příchodem nového majitele, který, myslím, mnohem více chápal, i když Němci to také chápali, ale 

spíše se soustředili na svůj domácí trh, když tehdy my jsme byli pro ně nějaká historická investice z 

devadesátých  let.  Se  změnou  majitele  vlastně  nasal  velký  trend,  řekněme,  integrace  redakcí  a 

podpory  nových  médií,  když  to  tak  nazýváme,  což  internet,  videa  a  nejrůznější  elektronické 

platformy, ať už to byly aplikace pro mobily, jak Android, tak Apple a vlastně větší podpora webu.

Myslíte si, že tento krok byl udělán ve správný čas?

To určitě. Rozhodle jsme to zavedli včas. Tam jde o to, že ten majitel to potom už moc 

nerozvíjel. Já jsem tady byl v té době. Pak jsem šel do Mladé fronty, tak samozřejmě třeba Idnes.cz  

se  začal  rozvíjet  později.  Myslím,  že  to  bylo  … Už neznám přesně.  Pak už  se  začal  rozvíjet 

mnohem rychleji.  Zatím co  tady německý majitel,  tak  ten  to  držel  vlastně  pořád v  omezeném 

množství. Bylo to, jak říkám, dáno tím, že se hodně sázelo na ty předplatitele papírových novin. A 

ta dynamika nastala se změnou majitele, který do toho začal investovat a mnohem více přemýšlet 

strategicky o dalším směřování Economie. My také dnes neříkáme, že jsme jen vydavatelský dům, 

ale že jsme multimediální  dům. Mezi  tím vznikla  řada nových projektů jako například DV.TV, 

Aktualne.tv a další věci. Takže bylo to ve správný čas, pak to trošku zaspalo, ale v posledních letech 

se to rozvíjí velmi velmi dynamicky. Ono to vlastně začínalo i tak asi dva roky před tím, než to ti 

Němci prodali, tak už se to rozvíjelo také, ale jde spíše o ten relaunch Ihnedu. Ale v té době to bylo 

pořád, dá se říct, dvě samostatné spolupracující entity: Hopodářky a Ihned, zatímco dneska je to 

opravdu integrovaný, to po všech směrech. I v tomto ohledu to funguje výrazně jinak.

Jak se vypracovávala koncepce stránek a jak byly pojímány na začátku?

Musíte to také brát, že to bylo v té druhé polovině devadesátých let. I ta internetová bulina, 

která pak praskla, to jako jelo. Všichni investovali do webů. Když to řeknu, investoři kupovali nově 

vznikající weby. Platili za ně docela velké ceny. Řadu těch investic pak odepsali, protože v té době 

to rychle vznikalo, ale opravdu, a to bylo jako globální záležitost, ale vydělávat na tom peníze tehdy 

ještě pořádně nikdo neuměl. Internet byl prostě zadarmo. Ta reklama tam moc nešla, protože těch 

lidí, co k tomu mělo přístup, bylo málo. Ty technologie, dá se říct, byly v plenkách. Takže všichni 

do toho šli, ale ten zlom nastal později. Určitě to Economia nezaspala, ale potom se to nerozvíjelo  

tak … Říkám, ten německý majítel: ta firma mu vydělávala, generovalo mu to zisky, tak se mu asi  

moc nechtělo reinvestovat  velké peníze do něčeho,  co peníze moc negenerovalo.  V té  době se 

jednak  dělal  relaunch  Ihnedu,  kde  se  měnily  designy.  Za  těch  posledních  deset  let  se  to  stalo 

dvakrát: jednou to bylo v roce 2008 až 2009. To bylo spojeno s  relaunchem Hospodářských novin i 

Ihnedu, který se v té době, řekněme, proměnil, aby ten web mnohem více odpovídal tomu, jak se 

chovají čtenáři a v mnohem větší míře se začalo samozřejmě reagovat na propojení s vyhledávači a 



více zohledňovat to, že velká návštěvnost webu přichází právě z vyhledávačů a sociálních sítí. A v 

té době ta integrace nebyla zdaleká taková jako dnes. Když to zjednoduším, dá se říct,  že stále 

existovala redakce Ihnedu a stále existovaly redakce papírových titulů, neboli tištěných, jak říkáme. 

A další věc je, že ty redakce fungovaly dost autonomně v rámci toho vydavatelského domu, jo? 

Myslím tím Hospodářky, Ekonom, Respekt, potom naše BtoB tituly a to.  Dá se říct, že nějakou 

dynamiku to dostalo po koupi Centra.cz, protože současně s tím jsme se stěhovali do tohoto nového 

newsroomu, což už vlasně … Ten nový newsroom, když už se budoval, tak už se budoval s tou vizí, 

že tady musí dojít k mnohem větší integraci redakcí: myšleno spoluprací křížovou, že by jednotliví 

autoři, byť jsou nějakým způsobem dirigováni a ztotožněni s tituly, ve kterých píšou primárně, ale v 

mnohem větší míře ti autoři píšou i do jiných titulů, ty texty se sdílejí a tak. Takže toto získalo 

dynamiku po převzetí Centra.cz, mj. také proto, že s tím jsme také akvírovali Aktualne.cz, což je 

velký zpravodajský portál a v té době nastala důležitá změna: myšleno hospodářky x ihned, protože 

dá se říct, pořád do té doby ten Ihned se choval do jisté míry autonomně, i když už ta spolupráce 

byla větší, ale stále to bylo, řekněme, budované nebo stavěné jako dvě redakce, které spolu nějak 

spolupracují. Autonomně, ale ty struktury byly stavěny podobně. Struktura, myšleno: šéfredaktor, 

nějací šéfové oddělní, redaktoři a tak. Potom, po převzetí Centra.cz nebo v souvislosti, jak se to 

integrovalo, tak vlastně nastala důležitá změna v životě Hospodářek a Ihnedu, a to, že jsme vlastně 

udělali znovu relaunch Ihnedu a vrátili jsme mu název Hospodářské noviny. A v té době se vlastně 

dá říct Ihned, to, co tak bylo dříve a pak se to nějak od sebe oddělilo, tak jsme to vrátili zpátky, aby 

Hospodářské noviny a Ihned, jinými slovy dnes již Hospodářské noviny na webu, se vrátily k sobě a 

začalo to fungovat více jako jeden brand. Do té doby návštěvníci Ihnedu si to často nespojovali s 

tím, že Ihned vlastně patří  k Hospodářským novinám a naopak. Ono i  tehdy byly Hospodářské 

noviny pod Ihnedem, ale samozřejmě ty byly placené, nebo ne každý návštěník Ihnedu se na ně 

mohl koukat a byly tam v takové, řekl bych, neatraktivní podobě: jen prostě překlopený obsah z 

novin.

Co bylo podle vašeho názoru hlavním cílem zřízení stránek tehdy a je jejich cílem teď?

Tím, že jsme vrátili ten brand, tak potom, teď budu mluvit o tom, protože mezi tím se děly i 

další věci, ale potom vlastně další důležitý krok byl, že jsme Ihned zpoplatnili. Jsou tam dvě formy 

zpoplatnění, respektive návštěvnosti, a to, že máme tzv. měřený paywall, tzn. že na Ihnedu ti, kdo to 

nemají předplacené, tak si tam mohou normálně ty věci číst, ale při vyčerpání určitého množství 

článků se jim to zavře. Pracovně řekněme, po deseti těch článcích a mluvím o deseti originálních 

článcích. Do toho se nepočítá, když je tam přepsána zpráva z agentur apod. To bylo nastavováno 

mj.  i  podle  návštěvnosti  Ihnedu,  protože  Ihned,  který  má,  řekněme,  nějaký  plus  mínus  650 

r.u./měsíčně (reální uživatelé, jeden z pojmu, který se používá při měření toho, kolik návštěvníků 



příjde, potom se měří kolik stránek oni zhlédnou, kolik času stráví apod. Měří se to pomocí Google 

(přes Gemius a další. Exitují další modely měření včetně speciálních softwarů). Z té návštěvnosti 

Ihnedu více než 10 návštěv měsíčně dělalo zhuba 8-10% těch návštěvníků. Jinými slovy, my jsme 

tím měřeným paywallem nechtěli odrazovat návštěvníky Ihnedu, ale současně jsme chtěli zacílit na 

ty, kteří mají Ihned jako svůj hlavní zpravodajský web. Jsou zvyklí na něj chodit častěji a to. Na 

nich jsme vlastně chtěli začít ne testovat, ale dát jim najevo, že ten web a ty inforamace nejsou 

zadarmo. Kdo ho chce užívat pravidelně, musí počítat s tím, že budeme po něm chtít nějaké peníze.

Byl ve vedení či v redakci někdo, kdo protestoval proti vzniku internetové mutace? A 

pokud ano, proč?

Asi ne. To bylo asi jako všude jinde ve světě. Prostě se vyhodnotilo, že to je nový důležitý 

informační kanál, ale řekněme, že ještě tak do roku 2000. A já jsem byl v té době v Americe, kde,  

vím, že to tam řešili všude. V té době se vlastně moc nevědělo, jak to monetizovat, jak z toho dostat 

peníze, protože ta reklama tehdy tam samozřejmě byla minimální. Jelikož přístup k internetu mělo 

málo lidí, takže všichni do toho šli, ale vlastně, si myslím, že dramatický zlom nastal ve chvíli, kdy 

došlo  k  poklesu  cen  těch  přístrojů,  ať  už  počítače,  tablety  a  další  a  s  dostupností  internetu. 

Samozřejmě je tu pak velký boom po nástupu smartphonů a všeho toho.

Liší se nějak cílová skupina tištěné podoby od té, která sleduje Hospodářské noviny na 

internetu? Pokud ano, jak a v čem?

Ono to souvisí trochu generačně. Ty noviny čtou spíše starší lidé. Ten internet bude mít v 

průměru mladší publikum, i když už to tak neplatí, protože, myslím si, internet úspěšně používají aj 

důchodci. Ale to se také v tom čase měnilo. Beze sporu v těch počátcích to bylo, řekněme, mladší 

vs. starší generace. Další věc je, že my máme, co se týká předplatného Hospodářských novin a 

vůbec  čtenářů,  jsou  to  lidé  hodně  orientovaní  na  business.  Jsou  to  předplatitelé  z  řad  firem, 

podnikatelů, ale nejen to. Je tam i celá řada svobodných povolaní. Zatímco na tom webu ta skupina 

bude mnohem mnohem pestřejší.  Ale jinak si myslím, že tam bude, co se týče Hospodářek … 

Dneska se to stírá, dříve ten rozdíl byl, myslím, větší, ale dnes tím, že ty Hospodářské noviny jsou 

na webu, tak přibývá lidí i z řad našich předplatitelů, kteří si zvykají, že ty Hospodářské noviny,  

když to tak řeknu, konzumují, nebo čtou přes různé elektronické aplikace. Ale abych si troufl říct, 

jak moc se liší, tak to fakt nevím. Vzhledem k tomu, jak je ten web orientován, bude to pestřejší: 

jsou tam vysokoškoláci, středoškoláci nebo v práci poměrně úspěšní lidé.

Jaké rubriky a témata měly být na začátku a jaké tam přibyly postupem času? Čím, si  

myslíte, to bylo dáno?



To se  všechno  vyvíjí,  jo?  Ono.  Jednak  tam přibyly,  když  vezmeme Hospodarky.cz,  tak 

většina tam vlastně byla, ale postupem času se měnila ta lišta, tzn. na co dáváte důraz. Ale my 

například první máme „busines“, „domácí“, „zahraničí“ a „názory“. Dá se říct, že vám to do určité 

míry jde zleva doprava podle té důležitosti.  Pak když třeba máte dnešní vydání Hospodářských 

novin, tak tam třeba máte papír a pak máte magazíny: Ego, Proč ne atd. Takže ono se to vyvíjí tak, 

jak tam přibývaly jednotlivé části na webech, protože někdy to „auto“ či „moto“ mohlo být pod 

jinou rubrikou a pod tím je „film“, „divadlo“, „hudba“, čili to zase dělené. Z Hospodářských novin 

třeba  zmizel  „Sport“.  V minulosti  jsme  měli  „Sport“  na  webu,  měli  jsme  stránku  či  dvě  i  v 

novinách. Bylo to v době, řekněme, někdy v tom roce 2004 až 2005. Byla tam trošku taková ta 

strategie, že ty noviny mají být více všeobecné, nebo třeba zasáhnou širší čtenářské spektrum, což si 

myslím, že byla strategie chybná. Proto jsme třeba „Sport“  dali  pryč i z toho webu, protože si 

nemyslíme, že by čtenáři, co chodějí na web Hospodářských novin, chodili na ně primárně kvůli 

sportu. Prostě, kdo si chce číst sport, tak si buď koupí Sport, nebo Mladou frontu, která toho sportu 

má více atd. To je jasné. V tom my jim nemůžeme konkurovat. Takže toto jsme vyndali a naopak 

jsme  rozvíjeli  ty  Názory  a  další  rubriky,  jako  například  „Tech“  -  tedy  technologie  mají  svoji 

samostatnou  sekci,  kterou  v  minulosti  neměly,  takže  určité  věci  byly  povýšeny,  některé  byly 

poníženy, některé úplně zmizely. Ale zase je to i podle toho, jak se ten trh vyvíjí. Vezměte si příklad 

Start Up. Třeba 5-8 let zpátky ten pojem tady nikdo neznal. Ale dnes startapová scéna už je taková, 

že není vyloučené, že se tady (Hospodarky.cz – poznámka redaktora) časem objeví to, že vy si 

kliknete na busines, kde bude lišta „Start Upy“, tzn. že to už bude tak silné, že už pro tu komunitu 

… Samozřejmě to můžete mít i pod „businessem“, já osobně jsem na to až trochu alergický. Když 

dříve někdo začínal podnikat, tak to byl začínající podnikatel, dnes když někdo začne podnikat, tak 

je to „startupista“. Jasně ono to má své. Jdou tam peníze investorské a tak, ale kdysi se tomu říkalo 

rizikový kapitál, že někdo přijde, vloží do businessu. Ale už se tak rozvíjí, že není vyloučeno, že se 

ta  lišta  promění  a  už  tam  budou  úplně  jiné  věci.  Ty  start  upy  zajímají  a  je  to  pro  každého 

pochopitelné.

Nakolik podle vás mají být podobné tištěná a internetová mutace?

Naše vize tedy je, nebo už to platí a bude to platit čím dál více, že noviny a internet se budou 

vyrábět v úplně stejném modelu, což v minulosti tak nebylo. A dělá to vlastně jedna redakce.

Podle jakých kritérií kdo kam přispívá?

Vyvětlím to na tom businessu, tzn. je tady ten business tým, který má zhruba 10-15 lidí. 

Nebo 17, protože tam jsou různé úvazky a tak. Vyrábí obsah jak pro Ihned, tak i pro Hospodářské  

noviny, ale i pro Aktualne.cz. Ono, jak to ti šéfové mají uspořádané, je do značné míry jejich věc, že 



tam vlastně vytvoří vnitřní workflow toho oddělení, ale ten šéf toho oddělní na té dnešní poradě, 

která je každý den ráno v deset, řekne: „Tak. Dnes vám z těch událostí nabízíme: na Aktualne todle 

uděláme, na Ihned todle a pro noviny todle“ A u nabídky pro noviny ještě říkají: „Tento text bude 

hotový ve dvě, tento bude ve tři, tento bude ve čtyři, protože ti editoři z toho webu si to potom 

můžou rovnou brát na ten web. To, co ještě v rámci toho řešíme, je, a to také není úplně triviální, ale 

je to taková koexistence, že máme jeden web placený a Aktualne.cz je neplacené.

V čem podle vás spočívá hlavní rozdíl mezi těmito dvěma weby?

Když to zjednoduším, tak naše představa je taková, že Aktualne.cz by mělo být profilováno 

jako takový ten velký masově orientovaný web, s tím, že oni jsou hodně orientovaní jak na politiku, 

tak i na zahraničí. Když říkám masový, tak tím nemyslím nějak populárně laděný, který honí jen 

návštěvnost. Ale samozřejmě, řekněme, na Aktualne.cz se řeší, nebo hodně se zabývají určitými 

tématy, kterými my se celkem cíleně na Ihnedu nezabýváme, protože Ihned je profilovaný jako 

business orientovaný web, respektive web Hospodářských novin.  Takže obsah, který má nějaký 

punc  premiovosti,  exkluzivity,  tak  ten  se  bude  více  a  více  objevovat  na  Ihnedu,  zatímco  na 

Aktualne.cz se dějí spíše věci masovějšího rázu. Zjednodušeně se to dá vysvětlit na tom businessu. 

Typově když máme na businessu zprávu, že ČSA dořešily s EBASem poměrně složitý problém, kdy 

v  roce  2008,  někdejší  šéf  ČSA podepsal  obci  na  nákup  dalších  letadel,  která  je  dnes  velmi 

nevýhodná, pro ty ČSA nepotřebná, tak oni domluvili s ERBASem nějaké kompromisní řešení, tak 

to je třeba věc, kterou my dáváme jenom na Ihned a na Aktualne ji nedáváme. Maximálně ji někde 

zmonitorují,  protože  je  to  věc,  která  asi  nezajímá  úplně  každého.  Ale  věci  jako  elektronická 

evidence tržeb, daně, osobní finance a celkově ta ekonomika, která, řekněme, má mnohem širší 

zásah,  tak  to  samozřejmě na  Aktualne  se děje.  Všechny důležité  zprávy samozřejmě také.  Ale 

protože chceme po lidech peníze na Ihnedu, tak pokud některé věci vznikají jen pro Aktualne, ale 

pokud Aktualne chce nějaké věc z Ihnedu nebo z Hospodářek, tak to dělají jako monitor tisku stejně 

tak, jak to dělá jiná konkurence.

Co je dle vašeho mínění prestižnější z pohledu čtenáře: internetová varianta, či tisk?

Je to samozřejmě věc každého, ale my tady děláme, a teď se to fakt výrazně posunulo, že 

takovéto vnímání rozhodně nepodporujeme. A v lidech se to vnímání postupně mění, že koukají na 

to, jestli je článek dobrý. A jestli vyjde na webu či v novinách, anebo v obojich, tak už to není tak,  

že by to třeba někdo řešil. Ale samozřejmě … Říkám to s tím vědomím, že stále jsou texty, které 

jsou čistě pro noviny, pak jsou věci, které jsou čistě na web. Jen aby to nevyznělo, že to je myšleno  

tak, že to pro ty noviny není dost dobrý. To je jen o tom, že ty noviny mají omezenou kapacitu. A o 

tom, co se do těch novin zařadí, nerozhoduje jen kvalita, ale i určitá dramaturgie. Třeba budu mít 



dva super skvělé články, které budou oba o Číně, nebo Čína není dobrý příklad, protože teď jich 

máme hodně. Ale když se mi do novin vejde, řeknu, tři až čtyři zahraniční zprávy, tak není možné, 

aby dva byly o Rusku, nebo dva o Americe. Vybereme si prostě jeden, o kterém si myslíme, že je 

pro noviny lepší a má, řeknu, větší přidanou hodnotu a je to autorský text. Není to jen přepsaná 

agentura, jo? Ale také ta dramaturgie je taková, že se tam snažíte čtenáři nabídnout, aby tam byla 

tematická pestrost i regionální, řeknu, aby tam bylo něco i od našich sousedů, jejich trhů a co se tam 

děje. Řekneme si, že jasně, tady ten text je také skvělý, ale dramaturgicky se do zítřejšich novin 

nehodí. Tak buď si to uchováme, pokud to jde, samozřejmě když jsou to původní věci, jako jsou 

rozhovory, reportáže. Jestli se jedná o událost, tak tam to nemá cenu. Tak si myslím, že takové to 

vnímání není úplně fér, protože jsou kvalitní věci na webu a jsou weby, které jsou schopné přinášet 

velice kvalitní a zajímavé nějaké inside věci. Ale neříkám … Takové vnímání já občas cítím. Já ho 

nemám. Čtu weby, o kterých vím, že jsou kvalitní. Ale je jasné, že noviny stále mají pro spoustu 

čtenářů ten punc, že to je něco vytříbenější a že tomu můžou více věřit. Ale zase na druhou stranu 

jsou lidé, kteří věří i všemu, co je na webu. Ale zase to jim nevyčítám, oni nemají ty informace, 

nebo možná ani netuší, neočekávají, že by tam někdo napsal nějakou něco, aniž by to byla pravda.

Co je dle vašeho mínění prestižnější z pohledu novináře: internetová varianta, či tisk?

Řekl bych, že ten čtenář očekává, že … Když to zjednoduším trochu s trochou nadsázky, tak 

zatím co internet snese všechno ve smyslu množství a rozsahu, tak ty noviny ti čtenáři vnímají, že 

už jde o nějakou selekci a že jim tam my předložíme ten výběr, o kterém si myslíme, že jednak je  

zajímavý, že je pro ně důležitý a že jsou to ty věci, které jsou opravdu podstatné. Například teď byl  

jeden z nejúspěšnějších článků na webu, v minulých čtrnácti dnech, bylo, že firma, myslím, Nike, 

vymysleli  samozavazovací  tenisky.  Tak ono je taková pikantnost.  Samozřejmě sdílí  se to.  Je to 

zajímavý, ale asi to není něco, čím tomu čtenáři, který si koupí noviny za 25 Kč, zaplácl nějaký 

velký prostor. Já neříkám, že to tam někde v menším není, protože ono má pro tu firmu nějaký 

důležitý business rozměr. Ale kdybych měl váhat, jestli tam dám tenisky nebo něco, co se týká daní, 

no tak zvolím daně pro ty noviny.

Napomohl  vznik  a  vývoj  internetové  mutace  ke  zlepšení  čtenosti  Hospodářských 

novin?

Není to tak úplně, ale jsou tu různé procesy v překrývání a tak. 

Pokud ne, čím to podle vás je?

Samozřejmě jsou třeba lidé, kteří říkají, že … Ale i průzkumy, ze kterých vyplývá, že když 

ty obsahy budete dávat více na web, takže vám to přinese i čtenáře k papíru. Ale že bych to tady 



viděl reálná čísla, tak to ne. Samozřejmě, může se to stát. Ten web je nástroj i pro to. Když řeknete 

lidem: „Hospodářské noviny“, tak řada …, nebo student nějaké umělecké školy má pocit, že ty 

noviny nejsou pro něho,  jakože:  „Hospodářské noviny,  to  jsou nějaká čísla  a  tak.“  Ten web je 

samozřejmě nástroj, aby ti lidé zjistili, že ty noviny jsou normální noviny, i s nějkým zaměřením, 

ale  že  se  tam věnujeme i  kultuře,  celospolečenským tématům a  že  jsou  tu  silné  názory,  silné 

zahraničí. Takže v tomto ohledu to určitě může fungovat, že se ty noviny zprostřekuji lidém, kteří je 

neznají. Ale nemyslím si, že nějak moc funguje, že když dáte odkaz na web do novin a naopak … 

Říkám, v tomto ohledu určitě líp … Ne na zprávy. Na nějaký speciál to funguje. Ale jinak spíše 

fungují  věci  přes  rozhlas:  když dáváme upoutávky do rozhlasu na  nějaká  témata,  která  jsou  v 

novinách. Ale že by se vodili  čtenáři  odtamdud do novin tak,  to ne.  Samozřejmě k tomu jsme 

udělali to, že jsme na ten web dali komplet Hospodářské noviny, každý den lidé, co mají aplikaci 

pro iPad a tak, už můžou mít ty noviny stažené o den dříve, vlastně večer v půl desáté. Jinými slovy, 

zítřejší  noviny dneska už do půl desáté můžou mít lidi  v iPadu, takže aby tam měli  kvalitnější 

obsah, prémiovější obsah a současně k tomu mají archiv, přístup do archivu až do roku 1996 apod. 

To nám mimochodem umožnilo, co se řeší ve všech vydavatelstvích, jak vlastně rozdělovat ten 

obsah: co dávat hned na web, s čím čekat až do novin. Tím, že máme ten paywall, tak vlastně my s 

ničím čekat nemusíme. My z nějakých, řekněme, interních důvodů nedáváme na web o den dříve 

texty, kterými otevíráme noviny, plus ještě další dva hlavní texty, tzn. panorama, což jsou velké 

texty,  dvoustránkové,  uprostřed novin.  Ale jinak vlastně všechno,  co vzniká dneska pro zítřejší 

noviny, my v průběhu dne dáváme už na Ihned. Jinými slovy: ti, co to mají předplacené, tak už 

dostávají ten obsah předem. Ti, co to předplacené nemají, tak po vyčerpání toho limitu se k tomu 

stejně nedostanou. Ono to … Musím říct, že to docela funguje. Ti lidé samozřejmě ze začátku … Ne 

každý si to hned zaplatí, ale postupem času ti lidé zjišťují, že když se jim ten web líbí, tak jim to 

vlastně začne vadit. Myslím tím, že se jim to pak zavírá. V minulosti to fungovalo tak, že: „Dobře.  

Tady to už mě nepustí, tak jdu na jiný web.“ Ale postupně těch předplatitelů přibývá. K tomu jsme 

pak přidali, což je teď čerstvé, že některé články zavíráme úplně. A kromě předplatitelů nejsou k 

dispozici nikomu, i když vlastně nevyčerpáte měsíční limit těch deseti článků, což funguje také 

dobře.  Vlastně  za  poslední  týden  jsme  nabrali  takto  200  předplatitelů.  Ono  to  předplatné  se 

samozřejmě myslí jen ten elektronický přístup k webu Hospodářských novin. Je levnější. Stojí to 

přibližně 200 korun na měsíc. Samozřejmě v různých akcích to nabízíme se slevou. Ale cílem je 

vlastně naučit ty lidi, že za informace se platí. 

Myslíte  si,  že  existence  internetových stránek nějak ovlivnila  styl  psaní,  či  politiku 

editace tištěné podoby?

Myslím si, že asi jo. Ale nemyslím si, že to úplně souvisí s internetem. Samozřejmě ten 



jazyk na internetu je volnější. Také tam nejste omezeni prostorem. Ty titulky tam děláme na dva tři  

řádky, v novinách jsou kratší, že? Takže na tom internetu můžete i více říct rovnou v titulku. Navíc 

tam máte další aparát. Ale já si myslím, že ten jazyk se vyvíjí samostatně. Ono také souvisí se  

složením těch redakcí, že ti lidé prošli více redakcemi. My tady máme stylebook, který vlastně 

vznikal ve spolupráci … Připravoval ji Jindřich Šídlo, kde poměrně podrobně rozebírá, jaký jazyk 

vlastně používá. Ten stylebook je jak pro ty lidi, co píšou na web, tak i pro ty, co píšou pro papír.  

Takže v tomto ohledu ne.

A stylebook je … ?

Stylebook je v podstatě příručka, jak my tady píšeme. Takže tam se řeší, co se používá nebo 

nepoužívá, nebo co je i zakázané. Řeší se tam, jak se pracuje se zkrátkami, s číslami a se vším 

možným. V podstatě taková kuchařka, jak píšeme tady články. Takže v tomto ohledu, v dobrém 

slova smyslu, se určitým způsobem unifikují ta pravidla, protož pochopitelně každý z nás má nějaký 

svůj styl, jak píše. A pak jsou ještě samozřejmě editoři, kteří tomu dávají nějakou konečnou podobu. 

Takže ten článek projde autor, editor, pak někdy hlavní editor, nebo to třeba supervize, která dohlíží 

třeba na články, které jdou do novin.

Jak to hodnotíte?

Já myslím, že ten jazyk se ovlivňuje vzájemně. Asi ve větší míře i ten internet, ale není to 

tak, abychom měli jeden jazyk pro web a jeden pro noviny. Máme stejná pravidla pro to i pro to. 

Ten web má tu výhodu, že samozřejmě … Výhodu i nevýhodu: tím, že to je strašně rychlé médium, 

tak  někdy ten  článek vznikne  velmi  rychle.  Ale je  tu  výhoda,  že  ho  můžete  kdykoliv  opravit,  

upravit, doplnit. Takže na ten web, když to potřebujete udělat rychle, tak ten článek tam pošlete, 

teprve tam ho třeba přečte korektor. Samozřejmě do novin, i když se stanou chyby, ale do novin to 

jde autor, editor, korektor. Je tam na tom mnohem více práce vynaloženo. Takže na tom webu asi 

častěji najdete nějakou chybu, která by se v novinách neobjevila. Ale není to záměr: že tady na tom 

internetu budeme takoví odvázaní.

Jak byste popsal  jednou větou vývoj Hospodářských novin v případě, kdyby jejich 

internetové stránky nevznikly?

Jednoznačně web a weby budou hrát tu klíčovou roli do budoucna, ale já jsem přesvědčen, a 

nejsem zastánce těch teorií,  že noviny hrozně rychle skončí. Myslím, že to období bude delší a 

myslím si, že pořád i ty určité tituly i ten nástup internetu přežijí. To, že se ty noviny musí tomu 

přizpůsobovat a nabízet těm čtenářům víc věcí, které neznají už těch online médií, je jasné. Ale 

druhou věcí je, že třeba v Česku jsou ti čtenáři poměrně konzervativní. My jako novináři,  kteří 



každý den ponořeni do těch zpráv, máme představu, že ti lidé nedělají nic jiného, než sledují ty 

zprávy.

Jaké by to podle vás bylo, kdyby je neměla ani konkurence?

To je těžké říct, protože to vše je pak na úrpvni pouhých spekulací. Buď bychom všichni 

zanikli, anebo bychom pokračovali stejně jak pokračují knihy, byť možná v trochu jiném měřítku

Plánují se teď nějaké změny v internetové mutaci? Pokud ano, jakým způsobem?

Integrace. Cílem té integrace, kromě samozřejmě nějakých úspor, protože když v minulosti 

se běžně stávalo, že na nějakou akci, tiskovku či brífink po vládě a další, potkali se dva, tři naši  

reportéři a psali o tom samém, ale každý do jiného titulu. Dnes si řekneme, pro jaký titul je tato 

událost, řekněme, prioritnější, nebo kde může mít mnohem větší zásah. Ten zásah teď myslíme, ať 

už  návštěvnost,  nebo to  má  potenciál  přinést  nějaké  předplatitele  apod.  Když  zjistíme nějakou 

zajímavou původní věc typu, že firma X chce koupit firmu Y, tak to dáme na Ihned a dáme to třeba 

za zámek, protože víme, že to má potenciál, že v té chvíli někdo tu zprávu bude chtít vidět. Jednak 

tady ty věci více distribuují  a potom dochází k mnohem efektivnějšímu využívání kapacit,  aby 

nedocházelo k překryvu, aby v rámci vydavatelského domu dva nebo tři lidi dělali prakticky na tom 

samém.

Jakou byste vy osobně viděl ideální budoucnost internetových stránek vašeho média? 

Co je třeba pro to udělat?

Naším cílem je exkluzivní věci pro noviny schovávat, ale vzhledem k tomu, že to je více a  

více propojené a vnímá se to už jako jeden titul, tak není tak přísné jako v minulosti. Takže dnes, se 

dá říct, jedna redakce, nebo jednotlivé týmy dělají obsah : noviny, Ihned i Aktualne.cz Samozřejmě 

v rámci toho někteří autoři, řeknu, píšou. Třeba 80% jejich práce je ten jeden titul. U některých je 

toho více.  Některé autory,  zejména třeba komentátory a další,  tak ti  jsou mnohem více spjati  s 

jednotlivými  tituly.  Navíc  ti  čtenáři  jsou  ochotni  za  to  více  platit.  Jestli  Jindřich  Šídlo  jako 

komentátor a glosátor má nějakých 110 000 followerů na Twitteru, tak samozřejmě, když on napíše 

komentář nebo něco, tak to nedáváme zadarmo, ale dáváme to na Ihned, na to a tak. Takže se 

posouvá v tom, že stále více a více věcí se dává dříve na web a dá se říct, že méně se jich schovává 

pro ty noviny. Ten důvod také je jednoduchý: zatímco v minulosti vy jste jako novinář měl nějakou 

původní zprávu, něco jste zjistil exkluzivně, tak ta šance, že to udržíte několik dnů, byla poměrně 

vysoká. Dnes, když zjistíte nějakou super zajímavou věc, tak ta pravděpodobnost, že to za pár hodin 

nebo druhý den nejpozději  to bude mít  někdo jiný,  je  velmi vysoká.  Takže mnohem více také 

hodnotíme, jak ta zpráva exkluzivně skutečně zůstane i zítra.



K čemu sloužily a čemu sloužit budou? Změní se podle vás účely jejich existence?

Důležitá  změna  bylo  vůbec  proměna  myšlení  těch  lidí.  To  si  myslím  je  klíčové  u té 

integrace. A stále se s tím setkáváme, zejména u novinářů, kteří pracovali převážně v deníku, v 

tištěné redakci, tak ještě někdy mají pocit, když jim řekneme: „Jasně. Tak protože ty noviny nejsou 

nafukovací a nevejde se tam všechno.“ Tak řeknem: „Hele, do novin se to nevejde, nebudeme to 

schovávat, dáme to hned na web.“ Tak ještě někdy slyšíte: „Jo? Jen na web?“ Anebo: „A nešlo by to 

i do novin?“ Ti lidé ještě v hlavě mívají, že ty noviny jsou jakoby důležitější. Ale to se samozřejmě 

rychle mění.  Takže bych řekl,  že dnes už mnohem méně lidí,  nebo to už spíše jednotlivci.  Ale 

většina lidí už vlastně moc neřeší, jestli se ten článek dává na web, nebo pro noviny. Nebo řeší, ale  

už to není tak, jako kdyby jim to vadilo, kdyby to cítili jako ztrátu, že to není v těch novinách, nebo  

že to je „jen na webu“, ale vlastně mnohem více, bych řekl, oceňují to, že mají tu zprávu první. My 

toto také podporujeme tím, že měříme to, jakou výkonnost ty články na webu mají. Takže tam je ta 

zpětná vazba a ta zpětná vazba je pro lidi důležitá, kterou u novin nemáte, že? Samozřejmě měříme 

to, máme na to různé průzkumy a tak, ale ta zpětná vazba ve smyslu, kolik lidí to četlo, kolik to 

sdílelo,  jak  je  ten  článek na  webu hodnocen,  tak  je  vidět,  že  pro  ty  lidi  to  je  dnes  jako dost 

významná hodnotna. Takže dnešní strategie je dávat co nejvíce věcí včetně originálních, původních 

zjištění na web. Samozřejmě jiné původní věci schováváme pro noviny, ale i v těch novinách už je 

to více, řekl bych, ne o tom, co se včera stalo. Ale jsou to články, které jsou víc analytičtější a 

přinášejí čtenářům nějakou přidanou hodnotu, ať už je to dané těmi autory, kteří se tomu tématu 

věnují, nebo rozsahem, který se tam objevuje. Existují, třeba v zahraničí, redakce, které už to úplně 

otočily, což, si myslím, tady ještě ten čas není a dlouho ještě nebude, že vlastně všichni všechno 

udělají na web a potom někteří vybraní editoři už z toho webu poskládají ty noviny, co vyjdou 

druhý den.


