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Abstrakt

Oblastí zájmu této bakalářské práce jsou tištěná média v České republice a jejich 

reakce na hromadný nástup internetu, potažmo síťových médií. V první,  teoretické části 

se  věnujeme historii  vzniku  a  vývoje  internteu  v  souvislosti  s  internetem na  území 

Československého státu* a později České republiky. Následuje základní charakteristika 

síťových  médií,  nebo  podle  jiných  autorů  také  médií  nových.  Potom  je  věnována 

pozornost  interaktivitě  jako jedné  z  klíčových a nejrozvinutějších  vlastnotí  síťových 

médií. Potom následuje popis určitých možných přístupů k vymoženostem digitálních 

technologií a jejich využití v celospolečenském kontextu při práci s informacemi, včetně 

možných rizik a nebezpečí,  které  moderní  komunikační  technologie  případně mohly 

způsobit či už dokonce způsobily.  V praktické části se práce zaměřuje především na 

redakce Hospodářských novin a časopisu Respekt s cílem zmapovat postupy, které obě 

dvě  redakce  podnikly  jako  reakci  na  nástup  internetu,  a  ilustrovat  změny  v  jejich 

přístupu  podle  toho,  jak  se  vyvíjelo  uplatnění  a  využití  internetových  technologií. 

Předpokládáme, že by práce mohla být užitečná pro zadavatele inzerce a představitele 

oborů, věnujících se problematice digitalizace při novinářské práci či jiném zpracování 

informací.  Práce  čerpá  hlavně  z  odborné  literatury,  jiných  diplomových  prací  a 

rozhovorů s lidmi, kteří hráli významnou roli při fungování zkoumaných médií.

* Název státu se měnil: Československá republika, Československá socialistická republika, 
Československá federativní republika a Česko-Slovenská federativní republika



Abstract

This thesis is devoted to new media, in relation to the printed media. We would 

like  to  learn  what  did  the  printed  newspaper  editors  take  to  internetisation  is  not 

destroyed and to ensure a good position in the media market. In this work we're trying 

to show the example of the Czech print media: on the magazine and on the newspaper. 

The  work  is  divided  into  two parts:  theoretical  and practical.  The  first  part  covers 

various  theoretical  considerations  modern  theorists  internetization  to  understand  as 

much as possible.  Than we dedicated  to  the history of  the formation  and evolution 

internteu in the context of the Internet on the territory of the Czechoslovakia and later 

the  Czech  Republic.  Following  basic  characteristics  of  network  media,  or  by  other 

authors also new media. Then attention is paid to interactivity as a key attribute, and the 

most  advanced  network  media.  This  is  followed by a  description  of  some  possible 

approaches to the conveniences of digital technologies and their use in a wide context 

when working with information, including the potential risks and dangers that modern 

communications technology eventually could lead to or have even caused. The practical 

part of the work focuses mainly on the editors of Hospodářské noviny and Respekt with 

the aim of mapping procedures that the two editors have taken in response to the advent 

of the Internet, and illustrate changes in their approach depending on how developed the 

application and use of Internet technologies. We expect that the work could be useful 

for the advertiser and representatives in fields dealing with the issue of digitization in 

journalism or other information processing. Work draws mainly from literature, other 

theses and interviews with people who played an important role in the functioning of the 

surveyed media.
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Úvod

Tématm  této  bakalářské  práce  jsou  tradiční,  potažmo  tištěna  média  v  době 

prudkého vývoje moderních komunikačních technologií. Vycházíme ze svého zájmu o 

propojení, koexistenci a kooperaci žurnalistiky a kybernetiky, protože se domníváme, že 

právě pohyb informací  hraje klíčovou roli  v kontextu vývoje moderních technologií, 

neboť i „společnost IBM se jasně zorientovala teprve ve chvíli, kdy zjistila, že jejím 

oborem není výroba zařízení  pro kanceláře  a  obchod, nýbrž zpracování  informací.“1 

V následující  práci  se  konkrétně  zaměřujeme  na  postupy  při  tvorbě  internetových 

mutací tištěných novin a časopisů. Pozornost se rovněž upírá na to, co nového přinesla 

tzv. nová média a jak proměnila rutinní postupy jednotlivých novinářů i celých redakcí 

při  jejich  práci.  Zdálo  se  nám  být  zajímavé  ukázat  tento  vývoj  na  příkladu  právě 

tištěných médií  v  České  republice.  Pro komplexnější  a  přehlednější  přístup  jsme se 

rozhodli  jako  zkoumaný  vzorek  zvolit  jedny  noviny  a  jeden  časopis,  a  to  v  rámci 

jednoho vydavatelského domu. Cílem tak bylo ilustorvat strategie Hospodářských novin 

a časopisu  Respekt  ve  vztahu  k  internetu,  a  to  hlavně  v  kontextu  síťových  médií. 

Účelem  tak  bylo  zmapovat  a  porovnat  postupy  obou  médií,  vypozorovat  shodné 

a odlišné momenty,  podívat se na to jak z úhlu pohledu novináře, tak i představitele 

čtenářské  obce.  Tematicky  se  práce  zaměřuje  na  vznik  a  vývoj  webových  stránek 

Hospodářských novin a časopisu Respekt. Na určitém místě v tezích k této bakalářské 

práce bylo omylem naspáno také i Lidové noviny, myslely se tím však Hospodářské 

noviny. Typově je práce pojata jako popis a porovnání procesů, které v obou redakcích 

vyvolal  hromadný  nástup  internetu.  Důvodem  výběru  tématu  je  podle  nás  jeho 

aktuálnost a zájem o vztah mezi tradičními médii a médii, která jsou označována jako 

nová. V rámci zužování tématu jsme se omezili jen na české prostředí. Předmětem práce 

je pokus o popis politiky redakcí ve vztahu k internetu a zjištění toho, kdo, co a jak tato 

počínání  mohl  ovlivnit.  V  průběhu  hlubší  rešerše  a  při  sběru  dat  jsme  zjistili  v 

souvislosti s tématem další důležité informace, a proto jsme se rozhodli rozšířit počet 

kapitol a prodloužit zkoumaný časový úsek až po současnost.

Kromě  tuzemských  a  zahraničních  publikací  věnovaných  této  problematice 

i dalších kodifikovaných zdrojů jsme využili jiných diplomových prací a v neposlední 

řadě se snažili  vycházet  i  z rozhovorů,  které nám poskytli  lidé,  kteří  mohli  výrazně 

ovlivnit směřování příslušných redakcí v souvislosti s internetizací. Práce začne úvodem 

1 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Překlad 
Miloš Calda. Praha: Mladá fronta, 2011. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9.  s. 21.



2

do  problematiky  internetizace,  a  to  na  pozadí  celosvětových  trendů  minulých 

a současných.  Dále  se  budeme  zabývat  vzestupem  internetu  v  České  republice  a 

pokusíme se zjistit jeho specifika na našem území. V průběhu podrobnějšího zkoumání 

jsme se rozhodli počet kapitol rozšířit, a to o kapitoly, které jsou věnovány interaktivitě, 

různým  náladám,  souvisejícím  s  digitalizací  a  nebezpečím,  která  mohou  moderní 

informační technologie v sobě potenciálně nést. Potom bude následovat  rozbor každého 

periodika se zeměřením na procesy, které v jeho redakci vyvolala internetizace. Další 

kapitola jev věnována čtenosti,  a to jak ve vztahu k internetovým mutacím,  tak i ve 

vztahu mezi redakcemi.  Poslední kapitoly jsou věnovány roli  sociálních sítí  v tomto 

procesu, a to v kontextu jejich využití pro propagaci a interakci.

Zvolili  jsme  srovnávací  metodu.  Je  založena  na  komparaci  postupů,  kterými 

redakce obou médií reagovaly na podobné jevy, které přinesl internet.  Jako techniku 

sběru dat jsme zvolili strukturované rozhovory. Výběrovým souborem nám tedy slouží 

časopis Respekt a Hospodářské noviny. Rozhovory byly vedeny osobně. Používali jsme 

otevřené  otázky,  abychom  tak  dali  prostor  pro  případné  podrobnější  vysvětlení 

příslušného  postupů.  Domníváme  se,  že  by  se  tak  teoreticky  mohly  odhalit  i  další 

zajímavé dataily,  které měly podíl na procesech, vyvolaných internetizací a nástupem 

síťových médií.
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1. Teoretická část

V následující  části  se věnujeme tomu,  jak, kde a kdy internet vznikal.  V této 

souvislosti  nahlédneme  do  situace  v  Československu  a  později  České  republice. 

Zaměříme  hlavně  na  fenomén  síťových  médií,  nebo  někdy  také  médií  nových 

a pokusíme  se  popsat  význam  interaktivity  a  její  role  při  používání  moderních 

komunikačních technologií. Dále se naše pozornost bude upírat k tomu, jaké přístupy 

může člověk k tomuto typu pokroku zaujímat a jaká případná nebezpečí mohou ve světě 

digitální komunikace hrozit.

1.1 Problematika  internetizace  na  pozadí  minulých  a současných 

světových trendů

Kloníme se k názoru, že za počátek internetu je třeba považovat rok 1969, kdy 

v USA  Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty,  tzv. DARPA 

spustila počítačovou síť ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). 

Důvodem nejspíše posloužilo to, že v roce 1957 Sovětský svaz vyslal na oběžnou dráhu 

Země první umělou družici, Sputnik 1. Hned následující den, 5. října 1957, deník The 

New  York  Times  měl  na  první  stránce  obrovský  titulek,  který  o  této  události 

informoval. Vedení USA tato situace velmi znenepokojila, zvláště když se dozvěděla, 

že tato družice už čtyřikrát  proletěla nad jejich územím. Vedení Ministerstva obrany 

Spojených států amerických se rozhodlo, že v případě války s SSSR budou Spojené 

státy  potřebovat  spolehlivý  nástroj  k  předávání  informací.  Čtyři  vysoké  školy: 

Kalifornská univerzita  v  Los Angeles,  Stanfordova univerzita,  Univerzita  v Utahu a 

Univerzita  státu  California  ve  městě  Santa  Barbara  dostaly  za  úkol  rozpracovat 

počítačovou síť právě pro obdobné účely.2 Vzápětí po vytvoření ARPA Kongres přispěl 

počáteční dotací o částce 520 milionů dolarů a dále rozpočtem ve výši dvou miliard 

dolarů.  Od  této  chvíle  začíná  velmi  mocné  financování  vojenského  výzkumu  a 

technologií,  které uprostřed šedesátých let dosáhne 3% hrubého národního prodkuktu 

USA.3 První server ARPANET byl zřízen 2. září 1969 na Kalifornské univerzitě v Los 

2 ABBATE, Janet. Inventing the Internet. Cambridge, MA: MIT Press, c1999. Inside technology. ISBN 
0-262-01172-7. s. 46.

3 NAUMANN, Friedrich. Dějiny informatiky: od abaku k internetu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 
Galileo. ISBN 978-80-200-1730-7. s. 347.
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Angeles. Byl to počítač Honeywell DP-516.4 29. října roku 1969 byl učiněn pokus předat 

sdělení v rámci sítě ARPANET, a to na vzdálenost 640 metrů (mezi UCLA a SRI). 

Charley Kline zkoušel uskutečnit vzdálené připojení z Los Angeles k počítači, který se 

nacházel  ve Stanfordu. Odtud  Bill  Duvall  telefonicky potvrzoval  úspěšné přeposlání 

každého symbolu. Když se pokus konal poprvé, podařilo se předat pouze dva symboly 

(LO) z předpokládaných tří (LOG). V roce 1973 se již začívá formovat podoba internetu 

„Vint Cerf a jeho kolega Bob Kahn dávají  dohromady samotný koncept Internetu v 

podobě, v níž jej  známe teď. Architektem Internetu se stává Dave Clark a správcem 

síťových adres Jon Postel.“ 5 Spojené státy americké vkládaly do projektu zřejmě velké 

naděje,  které  bychom  mohli  označit  asi  za  oprávněné,  protože  se  vyvíjel  relativně 

rychle,  takže  brzy  jej  už  mohli  začít  používat  nejen  ti,  kteří  se  na  jeho  vzniku 

bezprostředně podíleli, ale i příslušníci ozbrojených sil. Například už po dvou letech, 

tedy v roce 1975 mohla být síť rozdělena pro lepší využití. „Provoz v síti ARPANET 

rapidně  vzrůstá,  protože  síť  mohou  nadále  využívat  i  běžní  uživatelé,  vývojáři, 

univerzity.  ARPANET se proto rozděluje do dvou větví: samotný ARPANET nadále 

zůstává pro akademické využití, MILNET zabezpečuje potřeby armády. Propojovací síť 

je  známá  jako  DARPA  Internet  (Defense  Advanced  Research  Projects  Agency), 

zkáceně Internet.“6 Je však zajísté pravda, že před rokem 1975 v ARPANetu mělo místo 

několik, jak se domníváme, poměrně značných inovací. Jednou z nich byla například v 

roce 1971 elektronická pošta, tzv. email, což umožňoválo posílání zpráv pomocí sítě. 

Možná tedy asi málokdo mohl tušit, že postupem času se z toho stane nejčastější způsob 

využití internetu. „Tato komunikace má celou řádu předností. Rychlost bez ohledu na 

vzdálenost, cena, možnost přenášet rozsáhlé datové soubory. Spolupráce mezi jedinci či 

firmami je často možná pouze díky elektronické komunikaci  a přenostu dokumentů. 

Díky svým možnostem je zřejmě elektronická pošta, zprostředkovaná počítačovou sítíí, 

ze  všech  způsobů  elektronické  komunikace  nejvýznamnější  a  výrazně  se  podílí  na 

vytváření virtuálního prostoru a na digitalizaci a rozšíření sociálního pole moderního 

člověka.“7 Vzápětí,  roku  1972  další  důležitou  inovací  „byla  služba  telnet,  vzdálené 

připojení  k  počítači.  FTP  (File  Transfer  Protocol)  protokol  pro  přenos  souborů 

4 Hobbes' Internet Timeline 23: by Robert H'obbes' Zakon with support from Zakon Group LLC and  
OpenConf [online]. [cit. 2016-01-07]. Dostupné z: http://www.zakon.org/robert/internet/timeline

5 Historie Internetu: History of the Internet. Praha: Cesnet, c2002. ISBN 80-238-8294-5.  s. 10.
6 ibid., s. 11.
7 SAK,  Petr  a  Karolína  KOLESÁROVÁ. Mládež  na  křižovatce:  sociologická  analýza  postavení  

mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace . Vyd. 1. Praha: Svoboda 
Servis, 2004. ISBN 80-863-2033-2 s. 141.

http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/
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prostřednictvím Internetu byl poprvé použit v roce 1971, oficiálně publikován však byl 

až v roce 1985“8 Postupem času se pomocí internetu neustále intinzivněji zlepšovala 

kooperace  mezi  americkými  vědeckými  pracovišti.  Velkou  zásluhu  na  tom  mělá 

Národní vědecká nadace, tzv. National Science Foundation (NSF), která v roce 1986 

vypracovala vysokorychlostní  síť NSFNET. Ta dokázala  propojit  všechna výzkumná 

pracoviště USA pomocí několika center, která to mohla zajistit svými supervýkonnými 

počítači. Vznik této sítě byl velmi důletižým krokem, který pomohl značně zintenzivnit 

rozvoj Internetu.9 A ta je právě povážována za základ internetu.10 Možná právě v těchto 

historických chvílích se rodil globalizační charakter Internetu. Jak se zdá, stále  se totiž 

jednalo o konkrétní, nebo chceme-li lokální sítě, zatímco mnozí již měli ambici vytvořit 

jednotnou univerzální  síť.  Aby taková síť vznikla,  bylo  třeba vyřešit  mnoho otázek, 

které  vyvstávaly  jedná  za  druhou.  Taková  síť  by  se  měla  stát  jakýmsi  společným 

prostorem  vzájemně  sdělitelných  dokumentů.  Mezi  nejvýznamnější  problémy  patřil 

podle našeho názoru protokol dokumentů, respektive jeho jazyk a integrační schopnost 

jednotlivých  zařízení.  V této  etapě  k pokroku dějinného vývoje Internetu  významně 

přispěli evropští vědci.  „V té době i v Evropě sílily snahy o vytvoření sítí počítačů. 

Především  výzkumníci  ve  švýcarském  CERNu  (Evropské  organizace  pro  nukleární 

výzkum) se snažili propojit své pracovníky v nejrůznějších částech světa. Problém byl 

velmi komplikovaný, protože bylo nutné spojit různé počítače, technologie a protokoly. 

V roce 1980 konzlutant CERNu Tim Berners-Lee napsal program s názvem Enquire-

Within-Upon-Everything,  který umožňoval  spojení mezi  libovolnými prvky systému. 

Místo  vytvoření  standardu  pro  zařízení  nebo  napsání  speciálního  softwaru  vytvořil 

standard pro data  a  universální  adresovací  systém.  Tento  systém umožnil,  aby bylo 

možno vyhledat a prohlédnout jakýkoliv dokument na Internetu. V roce 1990 byl CERN 

největším internetovým prostorem v Evropě.“11 

8 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 
Stručné dějiny oborů. ISBN 80-869-6004-8.  s. 131.

9 Historie Internetu: History of the Internet. Praha: Cesnet, c2002. ISBN 80-238-8294-5. s. 14.
10 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 

Stručné dějiny oborů. ISBN 80-869-6004-8.  s. 131.
11 ibid., s. 132.
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1.2 Vzestup internetu v České republice

Jelikož po válce se Československo ocitlo v tzv. východním bloku, museli naši 

vědci pracovat za jiných okolnosti než řekněme pracovníci ARPANETu. „Na příkladu 

západních zemí bylo jasné, že počítače stále více přispívají k rozvoji hospodářství i celé 

lidské  společnosti.  Díky  embargu  a  zoufalému  nedostatku  devizových  prostředků 

zájemci o výpočetní techniku v Československu měli pouze dvě možnosti  – získat ji 

z dovozu z RVHP nebo z tuzemských zdrojů.“12 I  když  naši  vědci  museli  téměř  na 

všechno  připojít  sami,  dosahovali  přesto  značných  výsledků.  V roce  1950 Ústřední 

ústav matematický začal pracovat na projektu reléového počítače.13 I přestože, že naši 

vědci neměli k dispozici vymoženosti nejmodernější techniky, uplynulo jen několik let, 

než  se  na  světě  objevil  první  československý  počítač,  který  „dostal  jméno  SAPO 

(Samočinný  počítač).  Obsahoval  7  000  elektromagnetických  relé  a  350  elektronek. 

Jednalo  se  o  reléový  počítač  s  binární  aritmetikou  v  pohyblivé  čárce  vybavený 

bubnovou pamětí o kapacitě 1 024 (později 2 048) slov o délce 32 bitů“14 Nedostatek 

potřebných informací,  jak vidíme,  vyvoj  poněkud brzdil,  ale  i  to  se  s  proměnlivým 

úspěchem dařilo řešit.  Je samozřejmě pravda, že si režim nejspíše uvědomoval, nebo 

alespoň se snažil působit dojmem, že nepodceňuje potenciál, který počítače mohou nést. 

Tak  například  3. prosince  1987  byl  v  deníku  Rudé  právo  na  první  stránce  otištěn 

rozhovor  s „vedoucí  informačního  a  dokumentačního  oddělení  odboru  pro  národní 

výbory  ministerstva  vnitra  ČSR.  dr.  Annou  Šulcovou“  s  názvem Počítače  dobrými 

pomocníky.15 V rozhovoru  se  probíralo  hlavně  to,  jak  mohou  počítače  efektivně 

napomáhat  kontrole  „plnění  plenárních  zasedání  a  rad“,16 tedy  užitečnost  výpočetní 

techniky pro účely, které stanoví stranická ideologie. V Rudém právu na začátku roku 

1988  můžeme  též  najít  titulky  typu  Počítač  ve  službách,17 byť  se  tehdy  pozornost 

zaměřovala na to že „moderní technika umožňuje operativně řešit využívání strojních 

a technologických zařízení.“  To ale neznamená, že technika byla dostatečně rozšířena. 

„Problémy  se  však  postupně  odstraňovaly  a  počítače  se  staly  integrální  součástí 

podnikvé struktury. Když se po roce 1989 otevřel trh s počítači, získané zkušenosti byly 

12 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 
Stručné dějiny oborů. ISBN 80-869-6004-8. s. 154.

13 ibid., s. 134.
14 ibid., s. 134.
15 Rudé právo. 112 86 Praha, Na poříčí 30: Ústřední výbor KSČ, 1988,  (284). s. 1.
16 ibid.
17 Rudé právo. 112 86 Praha, Na poříčí 30: Ústřední výbor KSČ, 1988,  (3). s. 1.
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plně  využity  při  práci  s  nově  nakoupenu  výpočetní  technikou“18 Vznik  a  vývoj 

Internetu,  který podle nás byl  a  stále zůstává velmi rychlý,  byl  také i časově blízko 

historickým událostem, které v Evropě způsobily značné politické proměny. „K nám se 

Internet dostává v roce 1991, kdy „navazuje připojení Čeeskoslovenska na síť Internet, 

který  zde  propojuje  školy,  vědecká  a  výzkumná  pracoviště.“19 I  když  „formálně  se 

počítá datum 13. února 1992, kdy bylo připojeno České vysoké učení technické v Praze. 

Připojení zajišťoval uzel v Linci, později ve Vídni a v Amsterdamu.“20 Možná by bylo 

zajímavé poznamenat, že v této době ARPANET už nefunguje (ukončil svoji činnost 

v roce 1990). Podle průzkumů, které byly zveřejněny v roce 2004, je možné říct,  že 

„česká společnost si osvojila technologii intenetu. Know how a materiální vybavení jsou 

v české společnosti plošně rozšířeny. Lze říci, že je před námi druhá etapa osvojování 

technologie  internetu  českou  společnosti  -  a  sice  dokončení  masového  rozšíření 

internetu  a  jeho  využívání  pro  konkrétní  uplatnění  v  různých  oblastech  života 

společnosti.“21

18 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 
Stručné dějiny oborů. ISBN 80-869-6004-8. s. 155.

19 Historie Internetu: History of the Internet. Praha: Cesnet, c2002. ISBN 80-238-8294-5.  str. 16
20 ZELENÝ, Jaroslav a Božena MANNOVÁ. Historie výpočetní techniky. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 

Stručné dějiny oborů. ISBN 80-869-6004-8. s. 132.
21 SAK,  Petr  a  Karolína  KOLESÁROVÁ. Mládež  na  křižovatce:  sociologická  analýza  postavení  

mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace . Vyd. 1. Praha: Svoboda 
Servis, 2004. ISBN 80-863-2033-2.  s. 139.
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1.3 Internet a nová média

I když Internet a nová média, jak se nám zdá, jsou pojmy relativně odlišné, přesto podle 

nas velmi souvisí. „Internet je v současnosti hlavní platformou nových médií.“22 Kromě 

toho alespoň dnes můžeme říct, že „Internet má všechny fundametální charakteristiky 

nových médií – má digitální podstatu, počítačové zpracování a je interaktivní. Navíc 

jeho  prostřednictvím  mohou  média  nabývat  téměř  infinitivního  počtu  podob.“23 Lví 

podíl na tom má nejspíše jev, který definujeme jako digitalizaci. Umožňuje převést do 

binárního  kódu  nejrůznější  typy  obsahu,  ať  už  se  jedná  o  text,  obrázek,  hudbu  či 

dokonce  video.  To  vše  se  dá  pomocí  digitálních  technologií  pohodlně  zpracovávat, 

konvertovat  a přenášet  (posílat  na velké vzdálenosti,  i  když  se asi  i  samotný pojem 

vzdálenosti v kontextu digitalizace velmi relativizuje). „Všechná nová média jsou pod 

heslem rychlosti,  uživatelského  komfortu  a  ekonomické  výhodnosti  zredukována  na 

numerická data zpracovatelná pomocí mikroprocesoru. Výsledek? Grafika, text, video, 

hudba,  zvukové  záznamy,  fotky  –  vše  je  strojově  zpracovatelné  (computable).“24 

Procesy se samozřejmě různě měnily, ale zárovň také proměňovaly i okolnosti, v nichž 

se odehrávaly. Tradiční média se musela přizpůsobovat, a to i tím, že nakupovala nová 

zařízení pro zpracování svých obsahů, zvláště pokud se jedná o obsahy audiovizuální. 

To média podle našeho mínění daleko ne vždy dělala ráda,  protože technika,  kterou 

měla nahrazovat, často ještě nebyla dostatečně opotřebována, takže nákup nové mohl 

představovat pro rozpočty některých mediálních organizací značnou zátěž. Ale výrobci 

digitálních  technologií  se  sanžili  o  jejich  co  největší  a  nejrychlejší  rozšíření,  a  tak 

programový servis přizpůsobovali potřebám maximálního počtu uživatelů. Myslíme si, 

že  v  neposlední  řadě  tomu  „nahrávala“  možnost  konvertibility  mediálních  obsahů. 

„Toto spojení ovšem změnilo jak média,  tak počítače.  Počítač již není jen „počítací 

stroj“, stal se prostředkem komunikcace a mediálním nástrojem (což reflektuje např. I 

Microsoft tím, že ve Windows již místo Media Player (přehrávač) nalezneme rovnou 

Média  Center.  MS dokonce  vydal  zvláštní  distribuci  Windows XP –  Media  Center 

Edition  určenou  pro  domácí  zábavné  systémy.“25 Dostupnosti  se  dosahuje  nejen 

přizpůsobováním samotných softwarů,  ale  také tím,  že se rozšířuje  seznam zařízení, 

která  jsou schopná nejen být připojena k Internetu,  ale  také plně (nebo téměř  plně) 

22 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-
245-1742-1. s. 48.

23 ibid.
24 ibid., s. 74.
25 ibid.
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přijímat  sdílené  soubory.  Navíc  to  má  určité  „osvobozující  účinky“  i  ve  vztahu  k 

mobilním  operátorům:  služby,  které  oni  poskytují,  mohou  uživatelé  získat  mnohem 

levněji, či dokonce zdarma a telefonie v mobilním telefonu čím dále tím více přestává 

být  jeho  hlavní  funkcí.  „Možnost  připojení  k  internetu  je  však  přímo  podmíněná 

dostupností  zařízení,  která  takové  plnohodnotné  připojení  umožňují.  Nejsou  to  jen 

osobní počítače, televize, ale i mobilní telefony a nejrůznější přenostná zařízení, která se 

stávají  dostupnějšími  a  skrze  mobilní  internet  přinášejí  možnost  připojení  nejen  v 

oblastech bez jinak kvalitní infrastruktury.“ 26 Zvláště to podle nás platí pro generaci 

chytrých telefonů, pro něž se neustále vytváří obrovský počet nových aplikací, které se 

dají  snadno  téměř  kdekoliv  nainstalovat.  „Z  hlediska  nových  médií  je  důležité,  že 

koncovými zařízeními mohou být jak běžné počítače připojené k internetu a vybavené 

zvukovou kartou a SW klientem či hardwarově řešené IP telefony, tak i specializované 

VoIP adaptéry určené pro koncové zařízení typu klasický analogový telefon. Zcela nově 

se začíná toto řešení prosazovat i do mobilních telefonů (Android, Symbian), což vede k 

otázce, jak na to zareagují mobilní operátoři.“27  Ale není to výzva jen pro ně, myslíme 

si,  že  se  jedná  o  trend,  který  má  zásah  v  celé  sféře  komunikace.  Zdá  se  nám,  že 

potvrzením by nám tady mohla posloužit situace, kterou všichni můžeme pozorovat, a 

to že i nové virtuální  formy organizace,  nebo tzv.  „e-podoby“ se jakýmsi způsobem 

spojují, či alespoň se promíchávají, aby vždy mohly odpovídat stále vzrůstajícím tokům 

bitů v on-line prostředí.28 

1.4 Interaktivita

Podle  Leah  Lievrouwové  interaktivita  spolu  s  rekombinací,  síťovou 

architekturou a všudypřítomností je tou klíčovou vlastnoti, která tvoří nová média právě 

tím,  čím jsou.29 Jak z pohledu sociologie,  tak i z hlediska mediálních technologií  se 

síťová  komunikace  podílí  na  vzniku  intarakcí  zcela  nové  úrovně.  Odteď  vznik 

26 KYTKA, Igor.  Sociální sítě jako zdroj relevantních informací pro redaktory on-line zpravodajství.  
Praha,  2012.  53  s.  Bakalářská  práce  (Bc.)  Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních  studií  a  žurnalistiky.  Katedra  žurnalistiky.  Vedoucí  diplomové  práce  Mgr.  Adam 
Javůrek. s. 14.

27 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-
245-1742-1. s. 51.

28 LIEVROUW, Leah A. a Sonia M. LIVINGSTONE (eds.).  Handbook of new media: social shaping  
and social consequences of ICTs.  Updated student ed. London:  Sage, 2006. ISBN 14-129-2122-8. 
s. 173.

29 LIEVROUW, Leah A. Alternative and activist new media. Malden, MA: Polity, 2011. Digital media 
and society series. ISBN 978-0-7456-4183-6.  s. 15.
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sociálních  vztahů,  konstruování  nových  společných  světů  a  experimentování  s 

alternativními  identitami  jsou  možná  v  úplně  jiné  realitě,  kterou  nabízí  počítačová 

obrazovka.30 V  souvislosti  se  značným  rozšířením  informačních  a  komunikačních 

technologií a jejich vzájemným průnikem část teoretiků používá pojem tzv. „internetové 

generace“.  Pojem  je  odvozován  od  metaforické  podobnosti  vývoje  malých  dětí  a 

technologií. Mluví se také o „webové generaci“, „digitální generaci“, „bitové generaci“, 

„e-generaci“,  „generaci  Nintedno“  apod.,  ale  všechny  vycházejí  z  předpokladu,  že 

mladá generace má přirozenou tendenci zvykat si na nové technologie mnohem lépe než 

starší lidé. Idea „internetové generace“ podle Fausta Colombo a Leopoldiny Fortunati 

má dva hlavní způsoby využití: jedním z nich je právě marketingový, který je vytvořen 

potřebou najít a definovat nejnovější cílové skupiny, druhým zase je vzdělávací, a ten je 

dán obrovskou rychlostí, kterou se uskutečňuje transformace dovednosti a kompetencí 

„nových“ žáků, kteří se s moderními technologiemi seznamují.  Tady podle nás velkou 

roli hraje digitalizace téměř všech druhů médií  a s ní spojená interaktivita,31 protože 

„interaktivnost přivádí digitální televizi a rádio do rodiny nových médií.  Interaktivita 

umožní  digitální  televizi  poskytnout  divákovi  rozšířené  služby  přinášející  zvýšený 

divácký  komfort.  Mohou  to  být  např.  televizní  nákupy,  které  totálně  změní 

teleshopping, divácké ankety a hlasování, sportovní sázení během sledování televizních 

přenosů, individuální výběr pořadů, inzerce, rezervace vstupenek, jízdenek či letenek, 

popřípadě jednoduché hry.“32 I přes to vše označit digitální formáty tradičních médií za 

nedílnou součást nových médií by bylo nejspíše předčasné, a to už jen z toho důvodu, že 

„zpětný kanál není součástí DVB-T, technicky musí být zajíštěn po jiné přenosové trase 

než přes  digitální  vysílání  DVB-T.  Může to  být  přes  ADSL, dial-up,  napojením na 

internet,  či  pomocí  speciální  SIM karty mobilního  GSM operátora.  S  integrovaným 

zpětným kanálem počítá až atandard DVB-RCT (Return Channel Terrestrial).“33 Ocenit 

jej  bychom  mohli  ale  až  po  důkladném  prozkoumání  všech  důsledků  po  jeho 

implementaci.  Marshall  McLuhan ve své knize Jak rozmět médiím: Extenze člověka 

říká: „Jakmile jednou nová technologie vstoupí do sociálního prostředí, vniká do něj tak 

30 ČERMÁK, Miloš, OSVALDOVÁ, Barbora a Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ (eds.). Žurnalistika v  
informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v  
epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 
ISBN 978-80-246-1684-1. s. 84.

31 COLOMBO,  Fausto  a  Leopoldina  FORTUNATI. Broadband  society  and  generational  changes. 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. Participation in broadband society. ISBN 978-3-631-60419-9. 
s. 59-60.

32 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-
245-1742-1. s. 56.

33 ibid.
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dlouho, dokud jí nejsou prosyceny všechny instituce.“34 Nová média nabývají takového 

rozšíření,  že  se  stávají  předmětem studií  a  nejrůznějších  výzkumů.  Ovšem v  tomto 

kontextu se také objevuje poměrně mnoho kritiky, která míří na badatele v této sféře 

médií a vytýká jim jakousi „okouzlenost“ fenoménem nových médií i to že na vědce 

působí jako kulturně mocné vzrušení a že toto zneklidnění pramení ze všeho, co nové. 

Navíc neustálé  zrychlování  vývoje nových médií  a  jejich  penitrace  do čím dál  více 

odvětví velmi komplikuje pokusy o jejich zmapování a právě „nezmapovanost“, která 

narušuje stávající pořádky, je díky své problematičnosti zdrojem určitých aspektů této 

kritiky.  Z  hlediska  historického  „okouzlení“  novosti  není  ani  v  tomto  případě  příliš 

specifické, koneckonců dalo by se říct, že asi každé médium při svém nástupu budilo 

dosti velkou pozornost. Ale v kontextu nových médií je zvláštní například to, že jde o 

příběh,  který  ještě  stále  není  dořečený,35 což  ještě  více  posiluje  zájem a  očekávání. 

Předpokládáme,  že  vývoj  v  oblasti  komunikačních  technologií  nejen  nezpomalí,  ale 

dokoce zvětší svou intenzitu. Už v dnešní době v mnohých zemích jsou často využívány 

pomůcky  pro  komunikaci,  se  kterými  se  nechá  manipulovat  pomocí  pohybu  hlavy, 

nohou,  dechu  atd.  Podobají  se  PC  tabletům  s  dotykovou  obrazovkou,  hlasovým 

výstupem,  softwary s  klávesnicí  na  obrazovce  i  s  předpřipravenými  komunikačními 

tabulkami, výstupy pro externí spínače či jiná zařízení.36 Interaktivita síťových médií je 

velice zajímavá, protože už samo sdělení může žít opravdu mnohem pestřejším životem. 

To je dáno tím, že na rozdíl od předešlých generací médií, kde byl jen jeden vysílací 

bod a různá množství  bodů, která  sdělení  jen přijímají,  nová média,  která  způsobují 

určitou demokratizaci uživatelů, protože zde vzniká mnoho bodů, které jsou zároveň jak 

bodypřijímajícími, tak i body vysílacími.37 Domníváme se, že v souvislostí s těmito stále 

se prohlubujícími trendy je důležité i uvědomit si roli mediálního vzdělávání, poněvadž 

soudržnost  a  kontinuita  společnosti  je  šířena  a  udržována  určitými  koncepcemi  rolí 

a norem,  které  například  i  zpravodaství  z  velké  částí  vytváří.  A právě  na  tuto  jeho 

skrytou  funkci  by  mělo  poukázat  mediální  vzdělávání  veřejnosti,38 protože  každá 

34 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Překlad 
Miloš Calda. Praha: Mladá fronta, 2011. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9. s. 190.

35 MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií.  Vyd.  1.  Brno: Masarykova univerzita,  2013. 
ISBN 978-80-210-6476-8. s. 81-82.

36 FRANTA, Vladimír a Andrea KÖNIGSMARKOVÁ. Fenomén řeči očima fonetiky a kybernetiky. 1. 
vyd. Praha: Olga Krylova, 2010. ISBN 978-80-7043-958-6. s. 13.

37 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8697-7. 
s . 56.

38 TRAMPOTA, Tomáš.  Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání: Sociologie zpravodajství jako  
možný rámec mediálního vzdělávání veřejnosti. Praha: Radioservis, 2007. ISBN 978-80-86212-58-6. 
s. 68.
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společnost  má  své  představy  o  tom,  jak  by  mělo  zpravodajství  fungovat  a  jaké 

zpravodajské  příběhy  mají  být  vystavovány.  Jedná  se  v  podstatě  o  normátivní 

požadavky, jejichž existence je pochopitelná, zvláště když si uvědomíme, že příjemci 

mohou většinou získávat informaci o aktuálních událostech jen ze zpráv, čili dostávají 

se do situace, kdy zveřejněný obsah vlastní bezprostřední zkušeností není možné ověřit. 

To je  možná  jedním z  hlavních  důvodů,  proč  se  příslušná  společnost  snaží  také  ty 

představy (zvláště  představy o  objektivitě)  na  zpravodajství  co  nejvíce  uplatňovat.39 

Toto  uplatnění  je  do  jisté  míry  usnadňováno  vymoženostmi  moderní  techniky  v 

návaznosti na připojení k internetu a digitalizaci, což podle nás může mnohým lidem 

pomoci  nejen si informace alespoň trochu ověřovat,  ale  rovněž vyhnout  se připadné 

izolaci  (ať  už  ze  zdravotních  či  jiných  důvodů)  a  v  neposlední  řadě  také  získat 

příležitost  k podílení se na aktuálních událostech,  které  se odehrávají  například i  na 

jiném  konci  planety.40 Infrastruktura  takových  platforem  jako  je  třeba  Facebook  či 

Twitter  nejen  umožňuje  vybraný  jev  pozorovat,  ale  rovněž  dokáže  vytvořit  u  lidí 

představu, nebo možná lépe řečeno pocit, jako kdyby na místě konané události byli a 

měli s ní bezprostřední zkušenost. Samozřejmě tato schopnost není úplně nová a není 

ani specifikem nových médií.  Vysílání 24/7 a on-line vysílání televize též umožňuje 

něco podobného,  ale  v  případě  internetu  je  značně  zesílena  schopnost  recipienta  se 

efektivně napojit na probíhající událost, i když je fyzicky vzdálená. Psaná žurnalistika 

(klasický  tisk)  umožňovala  čtenáři  mít  jen  vlastní  subjektivní  (nebo  alespoň 

neobjektivní)  představu  o  druhých.  Nová  média  navazují  na  tradici  vypravování  a 

výrazně umocňují  efekt  narace.  Do průběhu neznámé nám situace  dokonce můžeme 

zasahovat a mít podobné (ne-li stejné) afektivní reakce, jako kdybychom byli na místě 

události.  Toto  naladění  nevyvolává  reakce  jen  emoční,  ale  i  racionální.  Rovněž  to 

znamená, že můžeme událost interpretovat, a to z pozice zúčastněné osoby, i když ve 

většině  případů  nemůžeme  myslet  tak  jako  ten,  kdo  se  na  konkrétní  události 

bezprostředně podílí.41

39 TRAMPOTA, Tomáš. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání: Sociologie zpravodajství jako  
možný rámec mediálního vzdělávání veřejnosti. Praha: Radioservis, 2007. ISBN 978-80-86212-58-6. 
s. 68.

40 PAPACHARISSI, Zizi. Affective publics: sentiment, technology, and politics. New York, NY: Oxford 
University Press, 2015. Oxford studies in digital politics. ISBN 978-0-19-999973-6. s. 4.

41 ibid.
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1.5  Přístup k výdobytkům vědy v oblasti  modernich komunikačních 

technologií

Při pozorování a zkoumání procesů v oblasti technologického vývoje nabýváme 

čím  dále  většího  dojmu,  že  počítačové  stroje  a  služby,  které  zajíšťují,  stávají  se 

integrální  součástí  našeho  života  a  dokonce  spoluformují  myšlení  a  vnímání  světa 

mladých generací. Jelikož podle některých odborníků stále stoupá význam posledních 

výdobytků v oblasti moderních technologií, naši společnost najvíce zajímají technologie 

informační  a  komunikační.  Můžeme  tak  rozlišovat  dva  trendy:  a)  směřování  ke 

společnosti založené na znalostech – infromační společnosti, b) vytváření podmínek pro 

trvale  udržitelný  rozvoj.  U  obou  se  počítá  s  tím,  že  budou  použity  pro  snazší, 

intenzivnější  a  cílevědomý  vědecký  výzkum.  Zároveň  tento  postup  ve  vývoji 

progresivních  technologií  a  jejich  inteligentní  komplementaci  by  měl  zmobilizovat, 

respektive  „odhalit“  značnou  část  nejlepších  intelektuálních  kvalit,  kterými  rozum 

člověka  disponuje.  Hlavní  roli  zde  hrají  samozřejmě  odborná  kvalifikace  a  tvůrčí 

potenciál  těch vědeckých pracovníků,  kteří  se podobných výzkumů účastní.  K tomu 

však neodmyslitelně patří, že v budoucnosti bude se muset připravit na práci co největší 

počet  obyvatelstva,  protože  tento  rozvoj  počítá  s  neustálým  rozšířením,  a  proto 

předpokládá, že se lidská společnost dříve či později stane společností informační. To 

znamená, že se každý její člen bude (muset) v příslušné míře vzdělávat celý život, proto 

nezbytnou podmínkou informační společnosti a zároveň její vlastností má být vědění 

a vzdělávání. Proto informační technologie už dávno zasahují do vzdělávacího modelu, 

kde  vyvolávají  nejrůznější  změny,  a  to  hlavně  ve  způsobu,  obsahu a  jeho formách. 

Podle  vize  vývojářů  nové  technologie  zpracování  informací  a  komunikace  poslouží 

k tomu,  že  vzdělání  se  pak  stane  dosažitelnější  a  zlepší  se  tak  jeho  účinnost.42 

Domníváme se, že právě v takovém světle by bylo třeba interpretovat postoj Alvina 

Tofflera k uplatnění počítačových technologií ve školách. Například by třeba pomohlo 

k pružnějšímu  plánování  rozvrhu.  V  neposlední  řadě  by  usnadnilo  vyrovnání 

s nezávislým studijním programem, s větším výběrem lekcí a přednášek a obohatilo by 

i seznam mimoškolních aktivit.43 Dalo by se říci, že tato pomoc přichází včas, protože 

školství  mělo  a  podle  nás  stále  má před sebou výzvu,  která  spočívá  v pochopení  a 

přizpůsobení  se  tendencím k rozmanistosti.  Pokud tyto  tendence  budou ignorovány, 

42 Information  and  Communication  Technology  in  Education  ..:  Rožnov  pod  Radhoštěm,  Czech  
Republic: proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2000. ISBN 80-7042-795-7.  s. 73.

43 TOFFLER, Alvin a Valtr KOMÁREK. Šok z budoucnosti. 1. vyd. Překlad Stanislav Mundil. Praha: 
Práce, 1992. ISBN 80-208-0160-X.  s. 135.
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budou  schopny  ve  školství  vyvolat  ostrý  konflikt.  Tento  konflikt  je  dán  střetem 

standardizace s touhou po rozmanisti a organizace vzdělávacího systému na Západě už 

od  dob  industrialismu  spočívala  v  tom,  aby  tento  systém  produkoval  de  facto 

standardizované  vzdělávací  programy.44 Proto  bylo  snadno  předpovídatelné,  že 

nejrůznější  projevy  revolty  a  vzpoury  bude  možné  pozorovat  v  době,  kdy  nové 

technologie začnou umožní destandardizaci: to spotřebitele povede k tomu, že si bude 

přát větší rozmanitost a také jí dosáhne. To bylo velké povzdechnutí pro studenty, kteří 

byli už dlouho nespokojeni, že se s nimi nejedná jako s plnohodnotnými osobnostmi, 

které mají individuální sklony a potřeby, ale je jim servírována indeferentní kaše, která 

je  samozřejmě  nemůže  nasytit.  Student  dokoce  vyspěl  natolik,  že  si  chce  vzdělání 

navrhnout sám, stejně jako zákazník, který už si chce koupit mustanga.45 I když by se 

mohlo zdát, že právě nové technologie by měly urovnávat a stírat rozdíly tím, že by 

omezovaly  originalitu  a  omezovaly  individualitu  osobnosti,  přece  se  dá  říct,  že 

v mnohém přispěly k tendenci, jež vedla a vede k rozmanitosti sdělovacích prostředků 

a její přístupnosti populaci s nižšími přijmy. Xerokopírování a ofset umožnily například 

i obyčejným (třeba i středoškolským) studentům vydávat svá vlastní periodika, protože 

bylo možné je „ufinancovat“ doslova z kapesného – hlavně proto, že tyto stroje výrazně 

snížily náklady na publikace s malým nákladem.46 Jsou odborníci, kteří si uvědomují 

rychlost  vývoje  komunikačních  technologií  a  chápou,  že  při  neustálém  narůstání 

požadavků mladé  generace  nastává  doba,  kdy velmi  prudce  stoupá i  počet  aplikací, 

které nové technologie nabízí, a tak mnozí lidé, kteří jsou zvyklí na klasický přístup při 

konání své práce (ať už se jedná o vzdělávání či jakoukoliv další činnost) ztrácejí půdu 

pod nohama.  Pro takové lidi jsou zvláště citlivé proměny, kterými prochází rychle a 

kvalitativně prochází vzdělávací svět, o němž třeba i dlouhá léta měli pevné a téměř 

neochvějné představy. To se ale dotýká všech generací: zatímco dříve téměř každému 

žákovi stačilo prohlížet obrázky a číst texty, které charakterizovaly ten který předmět a 

už tím v něm budily obdiv, teď v současném světě multimédií a virtuální reality jsou 

prostředky,  které  dokážou  jej  dostat  ho  do  přímého  kontaktu  s  osvojovanou 

problematikou.47 Zvláště  dnes  vědecké,  marketingové  a  tržní  úspěchy  moderních 

komunikačních technologií tak pokročili, že mladá generace ve své drtivé většině má 

44 TOFFLER, Alvin a Valtr KOMÁREK. Šok z budoucnosti. 1. vyd. Překlad Stanislav Mundil. Praha: 
Práce, 1992. ISBN 80-208-0160-X. s. 134.

45 ibid.
46 ibid., str. 137
47 Information  and  Communication  Technology  in  Education  ..:  Rožnov  pod  Radhoštěm,  Czech  

Republic: proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2000. ISBN 80-7042-795-7.  s. 173.
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přístup k internetu a využívá ho. Proto větším tématem než přístup k němu je otázka 

jeho  využití  a  v  neposlední  řadě  také  to,  jak  se  způsoby manipulace  s  ním vyvíjí, 

protože například v roce 1997 nebyly formy využívání internetu řádně diferencovány: to 

bylo dáno i tím, že jeho uživatelé byli ze vzdělanostního a sociálního pohledu mnohem 

více homogennější sféře.48 Jednou z hlavních stránek internetu je stránka technologická, 

a  proto  s  přibývajícími  novinkami  ve  sféře  rozvoje  technologií  přibývá  i  novinek, 

respektive  nových  způsobů  ve  využívání  internetu.  Rovněž  zvětšování  procentního 

zastoupení  lidí,  kteří  mají  možnost  internet  využívat,  a  jejich stoupající  heterogenita 

způsobuje  diferenciaci  informačních  potřeb  a  k  zpestřuje  další  funkce  internetu.49 

Smozřejmě  i  mezi  jednotlivými  věkovými  kategoriemi  jsou  rozdíly,  co  se týká  šíře 

využití  různých  možností,  které  interntet  nabízí.  „V  míře  využívání  jednotlivých 

možnosti  internetu  jsou  mezi  věkovými  skupinami  mládeže  rozdíly.  Téměř  všechny 

formy jsou využívány nejčastěji mládeží ve věku 19 – 23 let. Pouze chatování, auditoria 

a stahování hudby je nejčastější u mládeže ve věku 15 – 18 let.“50 O tom, jak rychle 

internet pronikal do všech oblastí lidského života svědčí například to, že za rok a půl se 

četnost využívání u jednotlivých služeb se zvětšila převážně o třetinu. Ještě mnohem 

větší úspěch měl internet ve využití v soukromé sféře, zvláště pokud se jedná o interci a 

o bankovnictví. To už v roce 2004 využily třikrát více než v roce 2000. V témže roce 

2004 již jedna desetina celé mladé generace využívala internetové bankovnictví, právě 

proto  podle  Petra  Saka  a  Karolíny  Kolesárové  se  využívání  internetu  pro  účely 

bankovnictví  prokázalo  jako  dobré  a  stalo  se  standardem,  protože  se  jednalo  o 

exkluzivní  službu, která se vztahovala na menší  část  mladé generace.  Úplně opačný 

trend  ve  stejném  období  pozorujeme  například  u  telefonování  přes  internet,  čemuž 

možná  také  „napomohl“  nástup  mobilních  telefonů  a  jiných  technologií,  které 

představovaly značnou konkurenci. Jednotlivé formy se zpravidla využívají v rozsahu 

20% až 60%.51 Role inteligence  se také v použití  internetu  významně proměňovala. 

Příčinou této proměny bylo jednak to, že počítač na rozdíl od osmdesátých let se už 

neomezovali jen na kroužky a kluby zájmové činnosti a na rozdíl od devadesátých let už 

nebyli  jen  nástrojem  výuky  ve  školách,  ale  stávali  se  pracovním  nástrojem  na 

nejrůznějších pracovištích.  Bylo to dáno stále větším průnikem nových informačních 

48 SAK,  Petr  a  Karolína  KOLESÁROVÁ. Mládež  na  křižovatce:  sociologická  analýza  postavení  
mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace . Vyd. 1. Praha: Svoboda 
Servis, 2004. ISBN 80-863-2033-2. s. 136.

49 ibid.
50 ibid.
51 ibid.
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technologií  do čím dále většího množství sfér lidské činnosti,  tudíž počítače už byly 

nejen experimentem, ale také i určitou nutností. Další příčinou bylo to, že přišli lidé do 

30 let, kteří prošli vzdělavací soustavou, jež počítače používala minimálně na univerzitě 

při  hodinách informatiky,  tudíž byli  dostatečně vybaveni  na práci s PC a internetm. 

Také  už  přestávala  být  aktuální  situace,  při  níž  byl  dramatický  rozdíl  mezi  starší 

generací a generací středního věku a studentstvem, které bylo mnohem aktivnější ve 

využití nových technologií. Postupně stále sílila vlna vysokoškolských studentů, kteří už 

absolvovali  vzdělávací  programy,  jejichž  integrální  součastí  byly  poznatky v oblasti 

informatiky,  což  také  zvyšovalo  frekvenci  a  úroveň  využití  internetu.52 Tato 

„internetová  zručnost“  mladých  generací  ve  spojení  se  stále  sílícím  rozvojem 

technologií příspívá dle nás k prohlubování globální spolupráce, protože novým médiím 

se rovněž velmi dobře daří mnohými způsoby uskutečňovat výměnu nápadů a informací 

i  přes  hranice  součásných  států.  To  značně  oslabuje,  nebo  dokonce  i  odstraňuje 

překážky,  které  dříve  bránily  průtokům  informací  napříč  zeměmi.53 Různorodost 

internetových produktů se zvětšovala a stále se zvětšuje. Internet a jeho služby se více a 

více  zpřístupňují  co  nejširšímu  spektru  uživatelů.  Zvláště  velkou úlohu v  tom hrají 

vyhledávače,  hlavně  Google.  Všude na  světě  obchodníci,  investoři  a  jejich  právníci 

zjišťují  pomocí  vyhledávacího  systému  Google  informace  o  svých  potenciálních 

partnerech  či  konkurentech.  Často  k  dohledávání  a  ověřování  informací  využívají 

vyhledávací  systémy  spisovatelé  a  novináři.  Vyhledávače  také  šetří  čas  úředníkům 

například tím, že si mohou prohlížet úřední dokumenty, aniž by je museli vyhlédávat 

archivu. Pomocí googlování se dají zjistit nejrůznější údaje, jako například informace 

z genetického kódu, a dokonce tento vyhledávač využívají i vědci. Dospívající mládež 

má možnost lépe najít a zhlédnout či poslouchat výkony oblíbených umělců či dalších 

lidí, kteří pro ni představují autoritu. Google například také mnohým kuchařům, hlavně 

amatérům,  nahrazuje  různá  televizní  show,  kde  se  připravuje  jídlo,  protože  nabízí 

jednak mnohem pestřejší výběr, ale také solidní interaktivitu, která například spočívá 

v tom, že člověk zadá do vyhledávače ingredience, které doma v této chvíli má, a získá 

přístup k receptům, vyžadujícím právě tyto suroviny. Mnozí nemocní se jen díky těmto 

internetovým službám dozvídají o pokrocích v léčbě, protože za jiných okolností by ani 

neměli  možnost  se  s  nimi  seznámit,  třeba  proto,  že  se  objeví  pouze  v  odborných 

52 SAK,  Petr  a  Karolína  KOLESÁROVÁ. Mládež  na  křižovatce:  sociologická  analýza  postavení  
mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace . Vyd. 1. Praha: Svoboda 
Servis, 2004. ISBN 80-863-2033-2. s. 138.

53 RICARDO,  Francisco  J  (ed.). Cyberculture  and  new  media.  Amsterdam:  Rodopi,  2009.  At  the 
interface/probing the boundaries, vol. 56. ISBN 978-90-420-2518-9. s. 80.
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časopisech, určených odborníkům. Údajně Google také využívají agenti CIA a dalších 

tajných služeb, a to i pro vystopování teroristických buněk.54

1.6 Várovné signály, které souvisí s využitím nových médií

Zdá se, že se v dnešní sobě sociální sítě a vyhledávače staly téměř integrální 

součástí života moderního člověka a současná generace si bez nich nedokáže představit 

život. Podle Manfreda Spitzera je klíčovým důvodem toho, proč využití síťových médií 

neustále  narůstá,  je  anonymita,  jejimž mocným zdrojem je  právě internet  a  k  němu 

připojená zařízení. Anonymita se může stát zdrojem mnohých problémů i tam, kde se 

předpokádají duševní výkony, jako jsou například psané práce, tedy i na akademické 

půdě. „Na stránkách i jako Cheathouse (Dům klamu), Essaytown (Město článků) nebo 

AcaDemon mají studenti možnost stáhnout si písemné práce, kupovat je, a dokonce si 

práci na konkrétní téma objednat.55 Podle jedné studie z března 2012 jsou tyto stránky 

přinejmenším v USA velmi často využívány: poněvadž 95 procent zdejších dospělých 

mezi 18 a 29 lety používá internet a poněvadž pro 65,5 procent všech internetových 

hledání se používá vyhledávač Google, zkoumaly se mezi lety 2003 až 2011 v USA na 

Googlu dotazy na hesla, která naznačují pokusy o podvod, jako například „free term 

paper“, „buy term paper“, free college papers“ nebo „free research papers“. Potom se 

zkoumal časový průběh těchto internetových hledání a objevila se jasná souvislost  s 

rozvržením akademického roku: během semestru byla tato hledání sice četná,  ale ke 

konci  jejich  počet  narůstal.  Oproti  tomu  během  prázdnin  se  tyto  dotazy  takřka 

nevyskytovaly.  Jak rozsáhlá je skutečná míra lži  a podvodu v akademické oblasti  v 

Německu,  nedokáže  podle  mého  názoru  nikdo  odhadnout.  Software  pro  potírání 

plagiátů  je  jistě  úspěšný pouze  částečně.“56 Podle  podobných názorů  digitální  méda 

skrze  poskytnutí  anonymity  umožňují  nejen projevit  svobodu slova,  ale  také  vysílat 

sdělení,  která  jsou  předmětem  trestně  právní  zopovědnosti,  a  přitom  se  vyhnout 

jakékoliv  sankci.  Dovolují  si  tak  chování,  které  by  si  za  jiných  okolností  nikdy 

nedovolili, protože by měli strach z postihu. Sem patří například opakované obtěžování, 

dotírání, nátlak nebo hanobení.57 Zároveň lidé, kteří používají digitální média daleko ne 

54 VISE, David A a Mark MALSEED. Google story. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2007. ISBN 978-
80-7349-034-8. s. 169.

55 SPITZER,  Manfred. Digitální  demence:  jak připravujeme sami sebe a naše děti  o rozum.  1.  vyd. 
Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7. s. 99.

56 ibid., s. 102.
57 SPITZER,  Manfred. Digitální  demence:  jak připravujeme sami sebe a naše děti  o rozum.  1.  vyd. 

Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7. s. 103.
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vždy  jsou  schopni  odolat  tendenci  unikat  do  jakési  virtuální  reality  a  tam budovat 

sociální  vztahy  a  prožívat  životní  situaci.  Proto  třeba  také  v  porovnání  s  ostatními 

vrstevníky méně spí. To se potom s velkou pravděpodobností  může velmi negativně 

odrazit na produktivitě, zvláště pokud se jedná o duševní výkony.58 Nejhorší projevy to 

bude mít samozřejmě u dětí a mladistvých, kteří teprve dospívají. Věnují příliš mnoho 

času digitálním médiím a to má trvalý vliv na jejich zdraví. Zdravotní komplikace je 

mohou pak zatěžovat celý život.59 Jak se nám zdá, tentýž Manfred Spitzer se domnívá, 

že crowdsoursing a další  fenomény digitální doby vůbec nepřispívají ke skutečnému 

kulturnímu obohacení lidstva. „Zde by mohl nějaký technofil  namítnout,  že už přece 

máme  crowdsourcing  a  rojovou  inteligenici,  zcela  nové  formy  kolektivního 

zpracovávání informací,  jejichž přednosti přece nemůžeme přehlížet. Rád bych mu – 

spolu s  řadou odborníků na internet  -   odpověděl,  že  tyto  aktivity  jsou dost možná 

úspěšné na trhu, protože duševní práce se automatizováním a rozdělením mezi spoustu 

lidí zlevní, avšak ani v nejmenším nepřispívají k pokroku osobního rozvoje formující se 

individuality.  Lidé nejsou ryby a mravecni ani hmyz. Velké duševní výkony vznikají 

vždy jen v jedinom mozku. Ano, předpokládáme vzdělávávní a výměnu poznatků spolu 

s  druhými:  věda,  to  je  společná  diskuse!  Totéž  platí  pro  veškeré  kulturní  výkony, 

z nichž věda představuje jen jenu část.  Ale Mona Lisa,  … ,  Faust,  integrální  počet, 

teorie  relativity  nebo důkaz  Fermatovy  věty  se  vždy zrodily  jedině  v  jednom době 

vzdělaném mozku. Momentálně nevidím, že by digitální média tento proces vzdělávání 

mozku zrychlovala, prohlubovala nebo jinak zlepšovala. Zato existují důkazy četných 

negativních účinků, v neposlední řadě nevýrazněji u generace digital natives.“60

2 Praktická část

Naším cílem v této části bude na konkrétních příkladech ilustrovat ty projevy 

mediálního diskurzu, které byly popsány výše a zmapovat postupy redakcí vybraných 

tištěných periodik,  které  jejich zástupci  podnikli  v  reakci  na nástup binárního kódu, 

který  umožňuje  nést  obraz,  zvuk  atd.  a  nestraní  tak  žádnému  typu  sdělení:  tím 

způsobuje „zestejňování obsahu, protože editoři jak tištěných novin, tak zpravodajských 

58 SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. 1. vyd. 
Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7. s. 105.

59 ibid., s. 245.
60 ibid., s. 195.
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portálů mohou přes web snadno sledovat agendu konkurence a přebírat témata a způsob 

zpracování do svých titulů.“61 

2.1 Časopis Respekt

Časopis Respekt je týdeník, který byl založen 18. listopadu 1989. Vnímá se jako časopis 

liberální,  zelený  a  antikomunisktický,  rozvíjející  demokratickou  polistopadovou 

tradici.62 “Týdeník  Respekt  dlouhodobě klade  důraz na svou obsahovou nezávislost, 

komentuje aktuální politická a společenská témata a jako jeden z mála titulů v České 

republice se věnuje investigativní žurnalistice.“63 Šéfredaktorem od roku 2009 je Erik 

Tabery. Je to také časopis nejen tištěný, ale má i elektronickou podobu, a to „také na 

čtečkách  Kindle,  ve  formátu  flash a  na  iPadu,“64 ale  tyto  obsahy  nejsou  přístupné 

zdarma. Jak vysvětluje E. Tabery, tento krok byl podniknut právě pro udržení čtenářů: 

„Placený obsah na webu Respektu jsme zaváděli jako jedni z prvních. Hrozilo, že nám 

část čtenářů uteče čtením textů zdarma, což je pro menší tituly bolestivější než pro tituly 

větší.“65 

2.2 Hospodářské noviny

Hospodářské  noviny  od  svého  založení  v  roce  1957  až  do  současnosti  jsou 

orientovány hlavně na politiku a  ekonomiku.66 Zřejmě tady bylo  účelem navázat  na 

Hospodářské noviny Filipa Stanislava Kodyma.  Ty se začaly vydávat v roce 1854 a 

byly  určené  hlavně  pro  rolníky,  aby  se  mohli  informovat  o  novinkách  v  oblasti 

zemědělství, zválště zemědělských strojů a vzájemně si sdílet nejrůznější rady a návody 

na zlepšení práce v tomto oboru.67 Šéfredaktorem od roku 2013 je Martin Jašminský. 

61 Štefánková, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci. Praha, 2015. 
120 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 
studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš Čermák s. 7.

62 BEDNAŘÍK,  Petr,  Jan  JIRÁK  a  Barbara  KÖPPLOVÁ.  Dějiny  českých  médií:  od  počátku  do 
současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 375.

63 MAREK,  Vlastimil. Něco  v  síti:  fejetony,  které  vycházely  od  roku  1997  na  internetu  na  adrese  
http://svet.namodro.cz [online]. [cit. 2016-04-10]. DOI: http://www.respekt.cz/tiskove-zpravy/respekt-
nejdynamicteji-rostoucim-casopisem. 

64 MAREK,  Vlastimil. Něco  v  síti:  fejetony,  které  vycházely  od  roku  1997  na  internetu  na  adrese  
http://svet.namodro.cz [online].  [cit.  2016-04-04].  DOI:  http://www.mediaguru.cz/2012/02/respekt-
prodava-temer-tisic-elektronickych-vydani/#.Vypg-7CFwQg. 

65 ibid.
66 BEDNAŘÍK,  Petr,  Jan  JIRÁK  a  Barbara  KÖPPLOVÁ.  Dějiny  českých  médií:  od  počátku  do 

současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 294.
67 ibid.
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I když Hospodářské noviny se zaměřují  převážně na ekonomiku a faktory,  které s ní 

souvisí, nechtějí, aby si lidé mysleli, že jsou to noviny „jen o číslách a datách“, a  snaží 

tedy se být tzv. klasickými novinami a jako ostatní mít univerzální charakter.68 Právě tak 

se i propagují, k čemuž jim webové stránky také napomáhají. „Ten web je samozřejmě 

nástroj, aby 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 

zprostřekují lidem, kteří je neznají.“69

2.3 Porovnání

Jak Hospodářské noviny, tak i časopis Respekt postupem času značně proměnily 

svoji  strategii  ve  vztahu  k  internetovým platoformám.  Podle  Erika  Taberyho  řízení 

stránek bylo na začátku pouhou zajímavosti a do jisté míry jakýmsi pokusem. Cílem 

bylo jen si vyzkoušet fungování technologie, která teprve vznikla, tudíž nově zřízené 

stránky plnily funkce tzv. „výkladní skříně“.70 Byť už v druhé polovině devadesátých let 

se internet rozšířoval poněrně intenzivně, jak poznamenává Martin Jašminský, mnozí 

představitelé  médií  kupovali  nově  vznikající  weby  a  různými  způsoby  do  nich 

investovali a byla to „globální záležitost“, nebylo to pro vedení médií rentabiln. Nebyl 

totiž  znám,  nebo  alespoň  praktivován  způsob,  umožňující  přes  internet  generovat 

relevantní zisky.71 „Třeba u časopisů jako byl Respekt, tak to byla čistě motivace, dát 

vědět,  že  my  na  tom  internetu  jsme.“72 Nyní  ale  obě  média  vnímají  internet  jako 

„zásadní komunikační kanál vůči veřejnosti“.73 Často se totiž velmi výrazně podílí na 

odstraňování propasti mezi médiem a publikem, slouží platformou, která se dá využívat 

pro komunikaci s veřejností, a to v podobě upozorňování na texty či přímou komunikaci 

se čtenáři  příslušného média.  Je  velmi  důležité  zvláště  v dnešní  době,  kdy je  velice 

snadné  šíření  a  sdílení  neověřených  informací,  které  práci  profesionálních  novinářů 

ztěžují.74 Nicméně  v  této  situaci  právě  internet  může  nejvíce  pomoci  při  vyvracení 

chybných  tvrzení  a  vysvětlování  skutečného  stavu  popisovaných  jevů,  a  to  cestou 

článků, které jsou přístupné zdarma, či komentáři na sociálních sítích. Je však zajisté 

68 Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Martinem Jašminským
69 ibid.
70 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktroem časopisu Respekt Erikem Taberym
71 Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Martinem Jašminským
72 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktroem časopisu Respekt Erikem Taberym
73 ibid.
74 ibid.
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pravda, že při pominutí  etického aspektu a při absenci strachu z bulvarizace některé 

redakce v honbě za co největším počtem čtenářů mohou naopak této situace využívat. 

Jedná se především o ty mediální obsahy, kde popularita je na úkor kvality, tzn. v těchto 

případech chybí snaha edukovat publikum a přibližovat jej seriózní žurnalistice.75 Tímto 

způsobem aktuální situace představuje pro časopis Respekt zároveň výzvu a příležitost: 

výzvu proto,  že musí  zachovat  svoji politiku a reagovat  přitom na požadavky,  které 

vznáší  mediální  trh.  Příležitost  spočívá  v  „snazšímu“  přístupu  a  komunikaci 

s recipienty, a to nezávisle na jejich stanovisku vůči časopisu.

Hospodářské noviny byly na začátku v podobné situaci. Bylo to do jisté míry 

bylo  dáno  postojem  předcházejících  majitelů:  „...  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 

ani  v  kontaktu  a  byla  to  malá  redakce.“76 I  v  rámci  investování  němečtní  majitelé 

věnovali  málo  pozornosti  internetovým  aktivitám,  protože  počítali  s  tím,  že  toto 

médium stejně brzy jednoho dne prodají,  a  tak spoléhali  hlavně na zisky,  které  jim 

vynášela  základna  přeplatielů.  Ti  mj.  i  teď tvoří  90% čtanářů.77 Jak  dodává  Martin 

Jašminský,  do  té  doby  i  v  rámci  samotné  Economie  jednotlivé  redakce  fungovaly 

poměrně autonomě.78 Situace se však výrazně změnila se změnou majítele, jímž se stala 

společnost  Zdeňka  Bakaly,  která  už  předtím vlastnila  Respekt.79 V tomto  momentu 

nastává trend integrace redakcí  a podpory nových médií,  a tak se například začínají 

vytvářet i videa, a to pro nejrůznější elektronické platformy, „ať už to byly aplikace pro 

mobily,  jak  Android,  tak  Apple  a  vlastně  větší  podpora  webu.“80 Rovněž  se  také 

uskutečnil  relaunch Ihnedu,  který byl  spojen se relaunchem Hospodářských novin a 

změnily se designy. Web Hospodářských novin už mohl tedy plnohodnotně reagovat na 

chování čtenářů, na propojení s vyhledávači a v neposlední řadě brát ohled na to, jak  se 

odvíjí návštěvnost webu, která se motivuje právě u vyhledavačů a sociálncíh sítí.81 Zde 

můžeme připomenout  to,  co  jsme popisovali  v  kapitole  1.5,  tedy stále  větší  a  větší 

zpřístupňování internetu co nejširšímu spektru uživatelů. Zvláště významnou roli přitom 

hrají  právě vyhledávače,  hlavně Google,  tudíž  i  média,  která  se zaměřují  na takové 

75 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktroem časopisu Respekt Erikem Taberym
76 Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Martinem Jašminským
77 ibid.
78 ibid.
79 ibid.
80 ibid.
81 ibid.
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cílové skupiny, jako obchodníci a investoři, musejí jejich úlohy akceptovat a do určité 

míry se jim přizpůsobovat.

2.4 Čtenost

Jelikož  tištěna  média,  která  mají  i  internetovou  verzi,  se  snaží  reflektovat 

aktuální,a tak v jistém slova smyslu, stejné situace, musí rozhodovat o tom, jaký obsah 

dostane  prostor  v  papírovém vydání  a  který  bude  umístěn  na  web.  Pro  co  největší 

úspěch a  efektivitu  jsou  nuceni  zohledňovat  všechny okolnosti,  které  tyto  ukazatele 

mohou ovlivnit. Jedná se především o způsob a formu podání, cílovou skupinu atd.

2.4.1 Čtenost ve vztahu k internetovým mutacím
Hospodářské  noviny  a  jejich  internetová  mutace  se  neustále  více  a  více 

propojují, a proto jsou velmi často vnímány jako jeden titul, ale i přesto jejich cílem je, 

exkluzivní  věci  nedávat  na web a schovávat  je  pro noviny.82 Nicméně v souvislosti 

s rozvojem moderní techniky a rychlosti sdílení informací se tento postup mění, protože 

i v případě zjištění velmi vzácných informací je velmi vysoká pravděpodobnost, že po 

uplynutí několika hodin nebo maximálně dnů budou už tyto informace znát i jiní lidé. 

Proto je stále více je kladen důraz na výjimečnost příslušné zprávy a vyhodnocení toho, 

jak dlouho ještě zůstane opravdu exkluzivní.83 Podle Erika Taberyho je lepší co nejdříve 

přemýšlet o budoucích platformách.84 Například Respekt byl průkopníkem na internetu i 

v tom smyslu, že byl na Kindlu, což znamená, že je možné koupit časopis přes Amazon, 

Respekt  byl  také oceněn za nejlepší  aplikaci  na iPadu,  která  nebyla  jen přenesením 

v podobě PDF, což měly i ostatní vznikajíc tituly,  ale byla aktivní.  Respekt také byl 

mezi časopisy prvním používajícím audioformát a pokoušel se o videotvorbu, byť, jak 

se přiznává šéfredaktor časopisu, ty pokusy nebyly zcela úspěšné. To vše bylo projevem 

snahy se s internetem sžít a mnohem snáze a operativněji komunikovat se čtenáři či 

s potenciálními  čtenáři.85 Zároven  vedení  Respektu  neudělalo  to,  o  čem  bylo  často 

přesvědčováno a se ukázalo jako velká chyba, že totiž obsah časopisu nebyl dán zdarma 

82 Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Martinem Jašminským
83 ibid.
84 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym
85 ibid.
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na web. To je nyní  je hodnoceno jako nejzásadnější  investice do budoucna, protože 

čtenáři Respektu to akceptují.86 

2.4.2 Čtenost ve vztahu k mezi redakcemi
V případě Respektu je jen jedná redakce, která produkuje mediální obsahy jak 

pro  webové  stránky  časopisu,  tak  i  pro  jeho  tištěnou  verzi.87 Nejde  ale  o  výjimku 

z obecného pravidla: například interneteový projekt Aktualne.cz má relativně podobnou 

strukturu.88 Něco podobného můžeme pozorovat i  na příkladu Hospodářských novin. 

Ihned.cz  také  nemá  svoji  vlastní  redakci.89 Má  samozřejmě  hlavní  editory,  editory, 

zprávaře.  Těmi jsou zpravidla  elévové či  juniorní  redaktoři.  V neposlední řadě je to 

zajímavé i proto, že dává příležitost mladým lidem, zejména studentům, kteří by chtěli 

jednoho  dne  pracovat  jako  novináři,  získat  praxi  v  oboru.90 Zpracovávají  pro  web 

Hospodářských novin zprávy z agentur a jiných médií,  třeba televize, rozhlasu apod. 

Závažnější  a  složitější  události  sice  zpracovávají  profesionální  redaktoři,  nejedná  se 

však o vlastní plnohodnotnou redakci.91 Jak v prvním, tak i v druhém případě jsou tedy 

obě platformy zásobovány v podstatě stejnou redakcí. Obrovský rozdíl ovšem je mezi 

pracemi, které příslušná redakce odvádí pro tištěné a pro digitální médium.92 Odhadnout 

správný postup ve vztahu k oběma redakcím je velmi důležité vzhledem k tomu, že na 

internetu má médium desetitisíce až statisíce přijemců,  což už samo o sobě výrazně 

zvýšuje  zásah.93 Například  když  v  roce  2008  nastala  ekonomická  krize  a  ostatní 

časopisy  ztrácely  zákazníky,  Respekt  byl  jediný,  kdo  tyto  ztráty  neměl  a  dokonce 

zdvojnásobil prodaný náklad, což se v konkretním časovém úseku se jeví jako unikát.94 

Dokonce 22. května 2008 měl časopis Respekt na svých stránkách článek pod titulkem 

Respekt  nejdynamičtěji  rostoucím  časopisem,95 kde  se  psalo,  že  podle  „průzkumu 

86 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym
87 ibid.
88 ibid.
89 Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Marinem Jašminským
90 ibid.
91 ibid.
92 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym
93 ibid.
94 ibid.
95 MAREK,  Vlastimil. Něco  v  síti:  fejetony,  které  vycházely  od  roku  1997  na  internetu  na  adrese  

http://svet.namodro.cz [online]. [cit. 2016-04-04]. DOI: http://www.respekt.cz/tiskove-zpravy/respekt-
nejdynamicteji-rostoucim-casopisem. 
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agentury GfK Median Media Projekt 2008 vzrostla meziročně čtenost týdeníku Respekt 

o 62 %. Je nejvíc ze všech sledovaných tištěných periodik.“96 

2.5 Role sociálních sítí v tomto procesu

Předpokládáme,  že  role  sociálních  sítí  ve  dnešním  světě  v  kontextu  šíření 

informací je velmi významná a jak se zdá, sociální sítě stále více a více nabírají na síle, 

tudíž  pro  mediálního  pracovníka  mohou  představovat  velmi  zajímavou  příležitost. 

„Vzhledem  k  vysokému  počtu  uživatelů,  kteří  používají  sociální  sítě,  lze  hovořit 

o významné a stále rostoucí platformě dnešní doby.“97 A ta také může plnit různé úlohy.

2.5.1 Využití sociálních sítí pro propagaci
Podle  šéfredaktora  časopisu  Respekt  Erika  Taberyho  webové  stránky  velmi 

pomáhají  při  propagaci  časopisu,  a  to  mezi  mladšími  lidmi.  „Ti  čtenáři  se  úplně 

nepřekrývají.  Tady  (na  webu)  jsou  výrazně  mladší.“98 To  je  snadno  pochopitelné, 

zvláště  když  si  připomeneme  skutečnost  uvedenou  výše  v  kapitole  15.5  Přístupy 

k výdobytkům v oblasti moderních komunikačních technologií, že totiž pro převážnou 

většinu mladé generace je přístup k internetu téměř samozřejmostí, a tudíž ho může v 

jistém smyslu svobodně využívat. Velký podíl na tomto jevu samozřejmě mají, jak jsme 

se  také  v  téže  kapitole  zmínili,  „vědecké,  marketingové  a  tržní  úspěchy  moderních 

komunikačních technologií“. Zároveň Respekt využívá své webové stánky i k propagaci 

mezi lidmi, kteří se s jeho politikou ideově neztotožňují. Na internetových stránkách je 

například  mnohem  pravděpodobnější,  že  texty  Respektu  budou  číst  i  představitelé 

oponentského tábora, protože to v tomto případě nepředstavuje žádnou finanční zátěž, a 

tudíž se tím nemusejí nějak psychologicky vyrovnávat.99 Lze to ilustrovat na příkladu 

jednoho z jevů, který občas dokáže do určité míry společnost polarizovat – globální 

oteplování. Podle redakce Respektu globální oteplování existuje, a proto mohou vznikat 

články, ze kterých toto tvrzení vyplývá. Pokud je tento text na webu, může být velice 

často sdílen na sociálních sítích, a to jak lidmi, kteří se s tímto stanoviskem ztotožňují, 

96 MAREK,  Vlastimil. Něco  v  síti:  fejetony,  které  vycházely  od  roku  1997  na  internetu  na  adrese  
http://svet.namodro.cz [online]. [cit. 2016-04-04]. DOI: http://www.respekt.cz/tiskove-zpravy/respekt-
nejdynamicteji-rostoucim-casopisem.

97 KYTKA, Igor.  Sociální sítě jako zdroj relevantních informací pro redaktory on-line zpravodajství.  
Praha,  2012.  53  s.  Bakalářská  práce  (Bc.)  Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut 
komunikačních  studií  a  žurnalistiky.  Katedra  žurnalistiky.  Vedoucí  diplomové  práce  Mgr.  Adam 
Javůrek. s. 39.

98 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym
99 ibid.
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tak i  těmi,  kteří  s  tím nesouhlasí.  Jen v případě posledních  sdílení  to bude nejspíše 

doprovázeno negativním komentářem. Ale i takovýto způsob šíření, tedy s negativním 

znaménkem  zvýšuje  frekvenci  příslušného  textu  v  internetovém  prostoru.  To  také 

alespoň částečně  plní  funkci  reklamy,  protože se text  pomocí  člověka s kritizujícím 

postojem může dostat  k recipientům,  kteří  jej  budou schopni akceptovat,  a tudíž  po 

přečtení dalších textů tohoto média se mohou rozhodnout si časopis koupit, anebo se 

dokonce  stát  jeho  pravidelnými  čtenáři.100 Můžeme  v  tom  samozřejmě  vidět  i 

marketingový  tah,  což  vedení  redakce  ani  neskrývá.  Strategie  Hospodářských novin 

spočívá  v  zpoplatnění  stránek,  které  má  dvě  formy,  repsektive  dvě  podoby 

navštěvování.  Jedná  se  měřený  paywall,  což  znamená,  že  pokud  někdo  není 

předplatitelem, tak se na webové stránky Hospodářských novin dostane a bude moci číst 

tamější obsahy, avšak do vyčerpání určitého limitu, tzn. že když návštěník si proklikne 

určitý  počet  originálních  článků,  tak  už  k  dalším  v  příslušném  měsíci  nebude  mít 

přístup.101 Jak  vysvětluje  šéfredaktor  Hospodářských  novin  Martin  Jašminský,  tento 

měřený paywall má sloužit jednak k zachování a možná i přilákání návštěvníků, kteří 

jsou  potenciálními  předplatiteli,  jednak  k  zaměření  na  pravidelné  čtenáře,  kteří 

konzumují  mediální  obsahy,  šířené  internetem,  a  naučit  je  přistupovat  ke 

zprostředkovaným obsahům zodpovědně, a to i po finanční stránce. „Kdo ho chce užívat 

pravidelně,  musí  počítat  s  tím,  že budeme po něm chtít  nějaké peníze.“102 Zde také 

můžeme pozorovat  stejnou strategii  jako i  u  vedení  časopisu Respekt,  byť  možná  s 

poněkud větším důrazem na nutnost kupování tištěného produktu: „... my potřebujeme, 

aby si čtenář uvědomoval, že my si žijeme jen z toho, že si nás kupuje.“103

2.5.2 Využití sociálncíh sítí pro interakci
Domníváme se,  že značnou roli  hrají  sociální  sítě  i  jako prosředek interakce 

mezi  novináři  a  jejich  příjemci.  Jak  můžeme  vidět  na  příkladu  zkoumaných  médií, 

mohou sociální sítě dokonce proměnit vnímání rozdílů mezi tištěnou verzí média a jeho 

internetovou mutací. Erik Tabery například konstatuje, že z pohledu novináře je určitě 

prestižnější psát do tištěného časopisu: „Když to vezmu jako z pohledu Respektu. Už z 

100 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym
101 Příloha č. 2: Rozhovor se šéfredaktorem Hospodářských novin Marinem Jašminským
102 ibid.
103 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym
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toho  důvodu,  že  do  toho  časopisu  je  těžší  se  dostat.“104 Vzápětí  ale  zdůrazňuje 

významnou výhodu webových stránek, totiž, že tam příslušný novinář má ihned zpětnou 

vazbu  publika.  To  potom  způsobuje  to,  že,  jak  uvádí  na  příkladu  The  Economist, 

novináři postupem času chtějí psát jen na web.105 Článek, který je na internetu, se dá 

mnohem snáze šířit a i jeho autor může téměř bezprostředně sledovat, jak jeho text ve 

veřejnosti rezonuje, tudíž může okamžitě vidět reakci na svoji práci, a to je pro každého 

tvůrce mediálních obsahů velmi důležité.106 Samozřejmě v případě negativních reakcí, 

kdy na autora jsou třeba podnikány útoky, to může být poměrně nepříjemné a může se 

to odrazit na práci celé redakce. Ovšem z hlediska toho, že zveřejněný obsah přečetou i 

lidé, kteří se vůči příslušné redakci ideově vymezují, dělá internetové stránky jak pro 

čtenáře,  tak  i  pro  novináře  stejně  zajímavými,  jako  i  jejich  tištěná  podoba.107 Asi 

bychom mohli  říct,  že v této situaci zvídavost zastiňuje případný strach z veřejných 

urážek a útoků.

Závěr

Pomocí  komparační  metody jsme se pokusili  porovnat  obě redakce a změny, 

které  v  nich  způsobil  hromadný  nástup  internetu.  Informace  jsme  sbírali  pomocí 

hloubkových  rozhovorů,  které  jsme  pořídili  se  šéfredaktory  vybraných  médií,  tedy 

časopisu Respekt a Hospodářských novin. Bylo dosti náročné domluvit se s těmito lidmi 

na termínu interview.  Chtěli  jsme je vést  osobně a jak už jsme se zmínili  v úvodu, 

pokládat  otevřené  otázky,  abychom tak  získali  možnost  zjistit  i  ty  informace,  které 

nebyly  dosud zveřejňovány či  zaznamenat  osobní  postřehy těch,  kteří  bezprostředně 

rozhodují o podobě internetové stránky média. Jak jsme též mohli vidět, internet vznikl 

poměrně nedávno, vyvíjel se však tak rychle, že dnes už je těžké najít takovou oblast 

lidské  činnosti,  kde  by  síťové  technologie  neměly  žádné  místo.  Tradiční  média, 

respektive tištěná  periodika sice nepřestávají  existovat,  jsou však nuceny svoji  práci 

internetizaci výrazně přizpůsobovat. Digitalizace, která pomocí binárního kódu určitým 

způsobem zrovnopravňuje různé typy sdělení, usnadňuje, ale v některých ohledech také 

ztěžuje  práci  profesionálních  novinářů.  Psaná  žurnalistika  se  začala  objevovat  na 

internetových stránkách, kde se nejen intenzivněji obohacuje barevnými obrázky,  ale 

104 Příloha č. 1: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym
105 ibid.
106 ibid.
107 ibid.
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dokonce i videi. Redakce tištěných médií samozřejmě musí neustále reagovat na ty nové 

možnosti,  které  internetové  technologie  nabízí  koneckonců  vydavatelské  domy  se 

proměňují  v  domy  multimediální.  Každé  médium  se  snaží  své  obsahy  zákazníkům 

maximálně zpřístupnit a zajistit pohodlnost jejich distribuce. Vznikají tak zvláštní verze 

časopisu a novin pro webové stránky,  speciální aktivní  aplikace pro iPady  a chytré 

telefony.  Zároveň jsme svědky toho, že vedení médií se snaží z důvodů úspor různé 

redakce v rámci jednoho média co nejvíce integrovat. Často jsou také podnikány pokusy 

pomocí internetových mutací získat si širší publikum, a to i cestou sdílení textů, kde 

komentář  osoby,  která příslušný text  sdílí  na jedné ze sociálních sítí,  nese negativní 

konotaci. Strategie podobného rázu by měly v ideálním případě zaujmout lidi, kteří dané 

médium neznají, a v konečném důsledku je přimět ke koupi tištěného produktu. Mnozí 

čtenáři ale také stále více preferují digitální přístup, proto se zavádějí možnosti, které 

jim to umožňují. Objevují se tedy předplatitelé, kteří nedostávají tištěnou podobu média, 

ale všechny jeho články získávají pomocí svého digitálního zařízení, ať už v podobě 

PDF či jiné. Webové stránky média nemusí mít jen marketingové účely. Mohou také 

plnit funkci platformy pro vznik jakého si klubu, jehož členové podobně smýšelejí a 

sdílejí  politiku  té  či  oné  redakce.  Zvláště  při  vytvoření  odpvídajících  skupin  na 

sociálních sítích vzniká pro takové lidi příležitost seznámení, či organizaci nejrůznějších 

happeningů či jiných společenských akcí, určených pro výměnu argumentů a názorů. 

Myslíme si,  že vše výše uvedené nám dává možnost tvrdit,  že internetizace výrazně 

zasahuje do práce tištěných médií, nemůžeme však definitivně říct, že nástup nových 

médií snížil jejich náklad o polovinu.

Summary

By comparative methods we compared both the editor and the changes in them 

caused a mass advent of the Internet. The information we gathered through in-depth 

interviews we made with selected media editors, a magazine Respekt and Hospodářské 

noviny. It was quite difficult to communicate with these people on the date of interview. 

We wanted to lead personally and as we mentioned in the introduction, ask open-ended 

questions so that we had the opportunity to know and the information that has not yet 
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been published or recorded personal observations of those who immediately decide on 

the  form of  web  pages  media.  As  we can  see  the  Internet  was  relatively  recently, 

however, developed so rapidly that today is hard to find such an area of human activity 

where  networking  technology had no place.  Traditional  media,  or  print  periodicals, 

although not cease to exist,  but are forced to work their  internetization significantly 

adapt.  Digitization,  which  uses  the  binary  code  in  a  certain  way  zrovnopravňuje 

different types of communication easier, but in some ways also complicates the work of 

professional journalists. Written journalism began appearing on the website, which not 

only enriches intensely colorful pictures, and even videos. The editors of print media, of 

course, must constantly respond to the new possibilities of internet technology offers 

after all publishing houses are turning into multimedia houses. Each medium has tried 

its contents for customers to enable and ensure the comfort of their distribution. This 

creates  a  special  edition  of  the  magazine  and  newspaper  Web  sites,  special  active 

applications for iPads and smartphones. We have also seen that media management is 

trying reasons of saving various editors within one medium to integrate  as much as 

possible. Often they are also undertaken experiments using internet mutations to gain a 

wider  audience,  including  through sharing of  texts,  where people  comment  that  the 

relevant text of shares on one of the social networks, carries a negative connotation. 

Strategy similar nature should ideally attract people who do not know the medium, and 

ultimately  get  them to  buy the  printed  product.  Many readers  but  also  increasingly 

prefer  digital  approach,  therefore  introducing  options  that  allow them.  So there  are 

subscribers who receive a printed form of media, but all of his articles obtained by using 

their digital devices, whether in the form of PDF or other. Websites media may not only 

have marketing purposes. They can also act as a platform for the emergence of what a 

club  whose  members  share  similar  smýšelejí  and  politics  of  this  or  that  editor. 

Especially when you create odpvídajících groups on social networks created for such 

people the opportunity to introduce, or organizing various happenings and other social 

events designed for exchanging arguments and opinions. We think that all of the above 

gives us the opportunity to claim that internetisation significantly interferes with the 

work of print media, but we can not definitely say that the advent of new media has 

reduced their cost by half.
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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.



2

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?
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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 
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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.
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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: 
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„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 



2

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 
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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 



2

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?
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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, 
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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 
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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  … 



2

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 
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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  
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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.
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