
 
 

     UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

      FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

KATEDRA ELEKTRONICKÉ KULTURY A SÉMIOTIKY 

 

Bc. Barbora Bílková 

 
 

 
 

 

DIGITALIZACE A JEJÍ VLIV NA TIŠTĚNÁ MÉDIA 

PŘÍPADOVÁ STUDIE NA VYBRANÝCH ČESKÝCH TISKOVINÁCH 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Irena Řehořová 

 

 

 

Praha 2016 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Digitalizace a její vliv na tištěná 

média. Případová studie na vybraných českých tiskovinách“ zpracovala sama. Veškeré 

prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v 

poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 

 

 

 

V Praze, 22. 6. 2016 

     

Podpis autorky práce    …………………………………………… 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 Chtěla bych poděkovat Mgr. Ireně Řehořové za pomoc při vedení mé práce a 

důležité rady. Dále bych ráda poděkovala panu Bohumilu Špačkovi (hlavní editor deníku 

Mladá Fronta DNES), panu Štěpánu Korčišovi (vedoucí grafiky deníku Lidové noviny) a 

panu Martinu Jašminskému (šéfredaktor deníku Hospodářské noviny) za poskytnutí 

odpovědí k praktické části práce. 



 
 

ABSTRAKT 

 

 Práce se zabývá vlivem digitalizace a elektronických médií na média tištěná. 

Zobrazuje průběh vývoje přechodu k digitalizaci, její neustálý nárůst a proměny čerpání 

informací veřejností, zejména podle teorií Marshalla McLuhana, Jay Davida  Boltera, 

Richarda Grusina, Alessandra Ludovica a dalších autorů zabývajících se médii a jejich 

digitalizací. Práce ukazuje stručný vývoj médií ve společnosti, přičemž největší část je 

věnována digitalizaci a remediaci médií. Ústřední částí práce je posouzení vlivu 

digitalizace a nástupu elektronických médií na média tištěná. Pomocí dostupných 

informací je ukázáno, jakým způsobem se tištěná média s digitalizací vyrovnávají. 

V praktické části má práce zjistit, jakým způsobem si tituly na českém trhu stojí, nakolik 

jsou ovlivňovány neustále rostoucí digitalizací médií a jak se s tímto aspektem snaží 

vyrovnávat. To vše je ukázáno na třech případech, deníku Mladá Fronta DNES, deníku 

Lidové noviny a deníku Hospodářské noviny, které v České republice patří mezi 

nejvýznamnější média, která mají svou tištěnou verzi, se kterou začínaly, s digitalizací 

však byly přinuceny přejít také k verzím elektronickým. 

 

Klíčová slova: digitalizace, elektronická média, masová média, tištěná média, elektronické 

verze, internet, remediace 

 

ABSTRACT 

 

 This thesis deals with the influence of digitization and electronic media on print 

media. It shows the progress of development of the digital, its constant growth and 

transformation of getting public information, especially by particular theories of Marshall 

McLuhan, Jay David Bolter, Richard Grusin, Alessandro Ludovico and another authors 

dealing with the issues of media and digitization. The thesis shows a brief media 

development and the largest part is devoted to the digitization and remediation of the 

media. The central part is assessing the impact of digitization and the advent of electronic 

media on print media. It is shown how the print media deal with digitization. In the 

practical part of my work, it should find out how the print titles of the Czech market are, 

how are they affected by increasing digitization of media and how they try to deal with this 

aspect of trying to cope. All of these issues are shown in three cases, the daily newspapers 

Mladá Fronta DNES, Lidové noviny and Hospodářské noviny, which are the ones of the 



 
 

most important media in Czech republic, which have their printed version, with which they 

began. With digitization, however, they were forced to start also with their electronic 

versions. 

 

Key words: digitalization, electronic media, mass media, print media, electronic versions, 

internet, remediation 
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ÚVOD 

 

 Žijeme v době, ve které jsme neustále obklopováni novými praktickými 

technologiemi, které nám mají zjednodušovat život. Je to éra, jejíž možnosti nám dosud 

nejsou objeveny, neustále jsme totiž zahlcováni všemožnými inovacemi a upgrady 

technologií, které pro lidstvo byly ještě nedávno nepředstavitelné. Tato práce se zabývá 

digitalizací médií, tedy procesem, který vývoj všech těchto inovací posunul o obrovský 

krok dále, a s níž přišel tento boom nových technologií a vymožeností, které lidstvo 

neustále předkládá. 

 Tento příchod digitalizace a nových technologií má zákonitě obrovský dopad na 

média, která byla doposud lidstvem využívána. Hlavní otázkou mé práce je to, jak jsou 

tištěná média, ještě nedávno nejsilnější média, kterými lidstvo disponovalo, ovlivněna 

tímto nástupem digitalizace a s ním tak v dnešní době oblíbeného internetu, jdoucího ruku 

v ruce s elektronizací veškerých textů, které dříve patřily čistě tištěnému slovu. Jelikož 

z tištěných novin těžilo mnoho vydavatelství, která byla zvyklá na výdělečnou produkci, je 

třeba se zamyslet, co s touto produkcí nástup digitalizace přinesl. Proto jsem se rozhodla 

prozkoumat, jakým způsobem se tištěná média a jejich vydavatelé se situací vyrovnávají a 

jak se snaží digitalizaci přizpůsobit, či naopak se proti ní postavit. Tyto aspekty zkoumá 

teoretická část práce, která vychází z konceptů několika autorů zabývajících se 

problematikou digitalizace, remediace a elektronických textů. Nejvíce potom vycházím 

z myšlenek Marshalla McLuhana, Jay Davida Boltera, Richarda Grusina a Alessandra 

Ludovica. Jejich myšlenky propojuji v teoretické části s různými faktickými daty, které se 

mi podařilo vyhledat a využít, ale i s myšlenkami, které mi byly předloženy v rámci 

případové studie. 

 Ta je zaměřena na tři konkrétní tištěné tituly, které mají v České republice dlouhou 

historii a jsou pro naši zemi významné. Jedná se o deníky Mladá Fronta DNES, Lidové 

Noviny a Hospodářské noviny. Všechna tři periodika začínala v naší republice pouze 

v tištěné formě a časem se dostala až do předních příček českého tištěného zpravodajství. 

Tak jako média všude ve světě, také česká tištěná média se musela začít, v postupu doby a 

s příchodem technologických vymožeností, přizpůsobovat nastupující digitalizaci, nebo se 

s ní alespoň nějakým způsobem vypořádat, což se dá uskutečnit více způsoby. Hlavní 

výzkumné otázky v praktické části jsou tedy především, jak zmíněné tituly reagovaly na 
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příchod digitalizace, co se snažily pro přežití sebe a svých výdělků udělat a jak se 

s digitalizací vyrovnávají v současnosti. Zajímá mě, jakým způsobem se změnil vztah 

těchto periodik k tištěným médiím a jak naopak vnímají příchod doby digitální. Tyto 

informace jsou zjišťovány pomocí informací dostupných na internetových stránkách, které 

o titulech mnohé vypovídají, z odborné literatury a v neposlední řadě z rozhovorů 

prováděných se zástupci titulů, kteří v době nástupu digitalizace v novinách pracovali a 

mohli mi tak vylíčit proces vypořádávání se s digitalizací zevnitř skupiny a jejich osobní 

pocit, který je dle mého názoru neméně důležitý, než pouhá analýza dat. Obě z výše 

uvedených metod mají svá specifika, a proto v různých částech mé práce používám 

rozdílné metody, které kombinuji tak, aby se vzájemně doplňovaly a já tak mohla důkladně 

prozkoumat sledované téma z více úhlů pohledu, než jak by mi to umožnila pouze jedna 

vědecká metoda. V prvních částech pracuji s dokumenty a daty získanými z  internetu. 

Avšak i v teoretické části práce se nacházejí pasáže, kde se mi výborně hodila některá 

z odpovědí respondentů, a proto, když taková situace nastala, jsem využila jejich odpovědi 

v kontextu zejména potvrzení či opozici vůči některému z autorů, z jejichž myšlenek 

teoretická část vychází. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 Média. Toto slovo je pro nás všechny na denním pořádku, a to ať už si jej 

uvědomujeme, či nikoliv. Média jsou všude kolem nás a jsou silně spjata se společností. 

Bez té by totiž v podstatě nemohla fungovat, jelikož by nebyl nikdo, kdo by je využíval. 

Pojem médium zahrnuje v podstatě každou existující technologii, která nám slouží jako 

prostředník ke komunikaci. Lidská společnost je tak celkově silně modelována povahou 

médií, prostřednictvím kterých lidé komunikují, než obsahem komunikace samotné. To je 

charakteristikou obecně pro všechna média, a vidíme tedy již od počátku, že jsou média 

úzce spjata s člověkem a světem, ve kterém se pohybuje. Tak jako snad vše, co prošlo 

rukama člověka, mají i média svůj vývoj a po dobu jejich existence se mění jak jejich 

forma, tak způsob užívání. Než se dostanu k samotné klíčové tématice této práce, tedy 

prozkoumání vlivu digitalizace dnešní doby na tištěná média, ráda bych zprvu stručně 

popsala charakter masových médií a jejich vývoj ve společnosti tak, aby byla zjevná úloha 

tisku a celkové proměnlivosti médií v průběhu doby. 

 

1. STRUČNÝ ÚVOD DO PROBEMATIKY MASOVÝCH MÉDIÍ 

 

 Slovník mediální komunikace definuje médium jako „článek mezi komunikátorem 

a adresátem. Jedná se o technický prostředek masové komunikace, který přenáší informace 

v různých formách a za různým účelem.“1Termín masová komunikace, který je s médii 

současné společnosti silně spjat, se objevil až koncem 30. let 20. století.2 Komunikací 

samotnou o sobě rozumíme předávání a přijímání určitých sdělení, informací. Mezi lidmi 

potom funguje komunikace přímá, zatímco média ji vždy určitým způsobem 

zprostředkovávají, což znamená, že komunikace prostřednictvím médií je komunikací 

nepřímou. Masová komunikace je pak „jednou z rovin sociální komunikace vyznačující se 

tím, že veškeré komunikační aktivity probíhají nepřímo, tedy prostřednictvím masových 

médií,“3 která jsou dostupná obrovskému množství různých příjemců.  

 

 Produkty masové komunikace se nazývají „masová média“ a slouží ke komunikaci 

napříč celou společností. Jedná se o „komunikaci mezi jedním výchozím bodem 

                                                           
1Reifová., 2004, s. 139 
2McQuail, 2002, s. 30 
3Reifová, 2004, s. 100 
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(vysílatelem) a blíže neurčeným počtem bodů cílových (příjemci).“4 Masová média však 

nemohou hrát svou vlastní hru, určovanou podle svých vlastních pravidel. Vždy musí být a 

jsou ovládány společností, kterou byly vytvořeny a které zároveň slouží k přenosu mnoha 

veřejných informací. Dle Denise McQuaila jsou to společenské instituce, které mají vždy 

určitá pravidla daná lidmi, což znamená, že masová média jsou přímo závislá na 

společnosti.5 Není to však pouze tak, jak by se mohlo dle myšlenky McQuaila zdát, tedy 

sice tak, že společnost ovlivňuje masová média a má je plně pod kontrolou, jedná se totiž 

spíše o vzájemné ovlivňování. Kanadský filosof a mediální teoretik Marshall McLuhan ve 

svých teoriích podotýká, že každá nová technologie za posledních tři tisíce let ovlivnila 

psychiku a sociální sféru lidské existence, jelikož se stala extenzí člověka a způsobila 

v něm tak trvalé a hluboké změny. „Každá extenze, ať již se jedná o extenzi kůže, ruky 

nebo nohy, ovlivňuje celý psychický a sociální komplex.“6 Na teoriích obou z autorů je 

jistě něco pravdivého a média jsou tak zajisté tvořena a ovládána společností, kterou na 

druhou stranu ony zase zpětně ovlivňují. 

 

1.1. MÉDIA PŘED NÁSTUPEM DIGITALIZACE 

 

Jako veškerá oblast lidského života a zkušeností, také média mají svou historii a 

vývoj odvíjející se od jednotlivých forem společenství v historii. Na tomto místě bych ráda 

využila teorie Josepha D. Straubhaara, Roberta Larose a Lucindy Devenportové, kteří 

rozdělují různá období lidské civilizace, na něž dle nich navazuje také historie samotných 

médií. Rozlišují období předzemědělské, zemědělské, průmyslové a informační 

společnosti.7  

 

V předzemědělské společnosti žili dle zmíněných autorů lidé v malých 

společenstvích a živili se převážně jako lovci. Tato společnost závisela nejvíce na 

mluveném slovu, aby mohlo docházet k předávání nápadů skrze generace. Lidé 

v zemědělské společnosti už začali obdělávat pole, rybařit, chovat zvířata, a věnovat 

se podobným zemědělským činnostem. V tomto období začalo vznikat psané písmo, které 

se však týkalo pouze vybrané vrstvy společnosti, především mnichů. Spisy proto sice 

                                                           
4Jirák, Köpplová, 2009, s. 21 
5McQuail, 2002, s. 22 
6McLuhan, 1991, s. 15 
7Straubhaar, Larose, Davenport, 2006 s. 13- 15 
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vznikaly, ale stále ve velmi omezeném množství.8 Další autor, který se v období 70. let 

velice urputně zabýval teorií médií, byl již zmíněný Marshall McLuhan, který hovoří o 

společnosti v tomto období jako o společnosti kmenové a mytické, o světu akustiky a 

období nadvlády ucha. Hlavním druhem komunikace ve zmiňované společnosti byla 

komunikace face- to- face a primárními médii a nositeli paměti byli lidé.9 

 

V období 18. století můžeme začít hovořit o průmyslové revoluci, která přinesla 

řadu inovativních změn. V této době vzniklo mnoho významných vynálezů, jako třeba 

Newcomenův parní stroj či Gutenbergův knihtisk. Vynález knihtisku zásadně urychlil 

výrobu tiskovin, protože umožnil relativně levný tisk tisíců identických kopií. Jejich 

šířením došlo poté k rapidnímu nárůstu gramotnosti. Došlo zároveň poprvé v historii tomu, 

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

nadále se jím stalo totiž médium. Slovy Straubhaara, Larose a Davenportové „Průmyslové 

metody masové produkce byly aplikovány pro urychlení tiskového procesu novin a 

časopisů a vymyšlení nových komunikačních technologií pro městskou populaci. Film, 

rozhlas a televize, stejně tak jako noviny a časopisy, jsou charakteristická média 

industriálních společností.“10McLuhan ve svých textech toto období odhaluje také a 

nazývá ho „gutenbergovskou epochou“, jelikož Gutenbergův vynález knihtisku lidstvo 

opravu významně zasáhl. V tomto období začalo docházet k postupné převaze oka nad 

uchem, což bylo zároveň podmínkou pro schopnost osvojit si čtení a psaní, pro tuto dobu 

nezbytný um pro elity (kněží, písaři, učenci a umělci), jelikož jim tyto schopnosti zajistily 

určitý podíl moci. Postupně však, s rozšiřováním tisku a vzdělanosti, o tento monopol 

začali přicházet a situace se postupně začala vyrovnávat.11 Dle McLuhana je „společnost 

postavena na literárnosti, neboť ta je uniformním zpracováním kultury pomocí zraku, jehož 

prostorovým a časovým rozšířením se stala abeceda.“12Také Alessandro Ludovico, 

anglický umělec a mediální kritik, vidí příchod telegrafu jako vlnu v inovativním procesu 

šíření informace. Je to technologie, která mohla pomocí elektrického proudu přenášet 

informace na velké vzdálenosti v reálném čase. Tím se stal telegraf významným 

průkopníkem v nových technologiích. Očekávaná smrt papíru s jeho příchodem byla 

poněkud přehnaná, ale elektronické publikování se už stalo realitou. Jak se budou 

                                                           
8Tamtéž, s. 13- 15 
9Urban, Dubský, Murdza, K., 2011, s. 19 
10Straubhaar, Larose, Davenport, 2006 s. 15 
11Urban, Dubský, Murdza, 2011, s. 20 
12McLuhan, 1991, s. 89 
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analogová a digitální média měnit, koexistovat?13 To je otázka, kterou ani dnes nemůžeme 

zodpovědět. Média se sice od příchodu telegrafu změnila, stále se však mění dál. Je jen 

otázkou, kdy tento proces přestane, pokud někdy vůbec. Můžeme se zatím snažit alespoň 

snažit zkoumat vlivy na sebe samé a jejich koexistenci či útlak do ústraní. 

 

Přesně tak je tomu v posledním Straubhaarem, Larosem a Davenportovou 

vymezeným obdobím, trvajícím až do současnosti, jímž je období informační společnosti, 

jejíž počátky jsou v Americe datovány už do šedesátých let 20. století. Je charakterizována 

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

Dominantním zařízením v informační společnosti jsou elektronická média a především 

počítač, jehož role se v průběhu let proměňuje a nabývá na důležitosti.14Také McLuhan 

podotýká, že podmínkou této moderní společnosti byla technická a technologická revoluce, 

která odstartovala rozvoj hromadných sdělovacích prostředků, vedoucích až k masové 

komunikaci. Od 20. století začala postupně média, přímo či nepřímo, napomáhat 

k vytváření, kontrole a spravování sociální reality. Tato síla mediálního systému 

v podmínkách globalizující se společnosti, se dle českých mediálních teoretiků, Lukáše 

Urbana, Josefa Dubského a Karola Murdzy, nazývá mediokracie.15 

 

 McLuhan uvádí ještě další druh společenství, které je typické pro současnost. 

Popisuje ho jako postmoderní společnost, respektive jako druhou radikalizovanou 

modernu. Podmínkou pro tuto společnost jsou především plně rozvinuté globální 

informační sítě. McLuhan tento stav připodobňuje ke globální vesnici, která metaforicky 

symbolizuje svět opředený informační sítí, která všechny v něm sbližuje právě do 

„globální vesnice“, která postrádá regionální i státní hranice a všichni jsme dle něj tedy 

v podstatě sousedy.16 Zde je nutno podotknout, že Marshall McLuhan je autor, který 

rozvíjel své teorie médií převážně v 70. letech, domnívám se však, že jeho teorie je 

použitelná pro média obecně, alespoň pro ty, které jsou nám doposud známy. „Po více než 

století elektronické technologie jsme dnes globálně rozšířili samotnou svoji centrální 

nervovou soustavu, čímž jsme- alespoň na naší planetě- zrušili prostor a čas. Rychle se 

blížíme poslední fázi extenze člověka- technologické stimulaci vědomí, kdy bude tvůrčí 

                                                           
13Ludovico, 2011, s. 8-12 
14Straubhaar, Larose, Davenport, 2006, s. 13- 15 
15Urban, Dubský, Murdza, 2011, s. 21-22 
16McLuhan, 1991, s. 16 
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proces poznání kolektivně a jednotně rozšířen na celou lidskou společnost, do značné míry 

podobně, jako jsme již pomocí různých médií rozšířili své smysly a nervy.“17 

 

V historii můžeme zachytit mnoho příkladů, kdy se objevilo nové médium, které v 

sobě neslo určité vlastnosti médií předešlých, McLuhan by v tomto jevu viděl extenzi. 

Žádné staré médium však nikdy nebylo kompletně nahrazeno médiem novějším, bylo vždy 

pouze transformováno a určitým způsobem změněno k potřebám novější doby.18 Tak 

například již od počátku 20. století se mnoho teoretiků snaží přesvědčovat společnost o 

tom, že papír je již zastaralý, není ho vůbec třeba, a snaží se nabídnout jiné možné 

alternativy, které by papír mohly plně nahradit. Papír se však i přesto ve společnosti stále 

drží, ačkoliv ztrácí lehce na hodnotě. V podstatě každé nové médium tvrdí, že s sebou nese 

vylepšené vlastnosti média jemu předešlého, což ho dostává do potenciální pozice jeho 

nástupce.  

 

K McLuhanovým myšlenkám se přiklání taktéž další autor, který se zabýval 

teoriemi médií a komunikace, Roger Fidler, který taktéž souhlasí s etapami, kterými média 

od svého počátku prošly. Jimi je, podobně jako u Straubhaara, Larose, Davenportové a 

McLuhana, přechod od ústní k písemné kultuře, od manuskriptivní k tištěné kultuře a 

poslední změnu vidí potom v přechodu od tištěné k digitální kultuře, která je dle něj 

kombinací všech předchozích a integruje je do sebe. Technologické změny popisuje Fidler 

jako „mediamorphosis“ (mediamorfóza). „Mediamorphosis představuje transformaci 

komunikačních technologií, obvykle způsobenou komplexní souhrou vnímaných potřeb, 

konkurenčních a politických tlaků a sociálních a technologických inovací.“19 Můžeme tak 

říci, že Fidler se přiklání k názoru, že nová média nikdy nevznikají samovolně, nýbrž 

navazují na svoje předcházející formy a vyvíjejí se tak postupně. 

 

S Fidlerovým pojmem mediamorfózy úzce souvisí pojem remediace, se kterým 

přišli dva významní profesoři a teoretici nových médií, Jay David Bolter a Richard Grusin. 

Ti považují remediaci za reformu. Kdysi byla fotografie reformou malířství, kino se zase 

stalo reformou pro divadlo, hypertext pak mohl přinést interaktivitu do novel. Každé nové 

médium je zcela jistě oprávněno přijít, jelikož vždy obohacuje svět a vylepšuje nedostatky 

                                                           
17Tamtéž, s. 15 
18Tamtéž, s. 15 
19Fidler, 1997, s. 22-23. 
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jeho předchůdců. Nedostatky média si ovšem neuvědomíme, dokud se neobjeví novější 

verze.  

 

1.2. PAPÍR A JEHO MOŽNOSTI NA POČÁTKU MASOVÉ DIGITALIZACE 

 

 Rok 1980 označuje Ludovico za věk osobních informací. Stejně tak i ruský 

profesor a mediální teoretik, Lev Manovich, tento rok označuje za počátky masové 

digitalizace.20Největším obchodním artiklem jsou komunikační technologie. Ty od této 

doby postupně začaly nabírat na dominanci a postupně začaly ovlivňovat celý náš svět. 

 

Zprvu se elektronická média tvářila, že budou schopna zcela nahradit papír. Jako 

každá nová technologie, i přes příchod počítačů a elektronických médií vůbec, měla svoje 

mezery a nevýhody. To přispělo k tomu, že lidé opět sympatizovali se spolehlivým a 

zažitým papírem. Odpůrci této filozofie „bez papíru“ byli například kognitivní 

psycholožka Abigail J. Sellenová a výzkumník socio- digitálních systémů, Richard H. R. 

Harper. Z fráze „bez papíru“ se podle nich stala spíše periodicky se opakující prosba o 

kultivování našeho prostoru tím, že se zbavíme papíru. Papír má však stále schopnosti 

interakce, které ještě nebyla žádná nová technologie schopna nahradit. Žádné zařízení 

nenahradí všechny vlastnosti papíru v jednom. Vlastnosti jako je lehkost, kompaktnost a 

snadná manipulovatelnost i v malých skupinách lidí, kteří jej mohou snadno sdílet, zatím 

žádná jiná technologie nemá. Může také snadno obsahovat odlišné typy obsahu a má 

jednoduchý a okamžitý zápis pomocí ruky. Lidé používají papír, i když mají dostupná 

veškerá elektronická zařízení, a to především pro jeho jednoduchost a další, již zmíněné 

vlastnosti. Místo toho, aby je digitální média nahrazovala, si papír našel cestu, jak s 

novými médii interagovat.21  

 

Francouzský spisovatel a žurnalista Louis Octave Uzanne měl na situaci počátkem 

dvacátého století jiný názor a argumentoval tím, že čtení způsobuje únavu a apatii. 

Naopak, na druhé straně slovo, šířené zvukem, může dle něj přinést energii. Proto, podle 

jeho názoru, musel gramofon nevyhnutelně nahradit tištěnou stránku. Konec tisku nakonec 

přirovnával dokonce až ke konci tyranie. Je to de něj jakési osvobození od otroctví, ve 

                                                           
20Manovich, 2002, s. 73 - 74 
21Ludovico, 2011, s. 26-27 
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kterém nás drží oči.22I když jeho myšlenky byly na počátek dvacátého století nadčasové, 

samozřejmě nebyly technologie k tomu, aby se mohly stát skutečností. Zde jeho myšlenku 

uvádím spíše jako kuriózní příklad teorie, jak mohli lidé o tištěném slovu smýšlet. Konec 

knihy totiž předvídali i lidé, kteří si digitalizaci a internet mohli představovat jen v těch 

nejbláznivějších snech. Sice je tedy nemohli předpovědět, ale spekulace o inovacích, ač 

nikdo netušil přesně o jakých, probíhaly již léta. 

 

Dle Ludovica musí čtenář knih přemítat písmenka v řádcích, což je z hlediska 

rychlosti předávání informace značně neefektivní. I přes jeho snahu vytlačit knihu z pozice 

potřebných médií, Ludovico nikdy neřekl, že kniha je "mrtvá", nýbrž že je spíše vystrčena 

z pozice, jakou dříve měla.23 Tištěné slovo se však stále, i přes příchod elektronického 

světa, ve společnosti drží a stále po boku nových médií drží své postavení. Tato skutečnost 

se potvrdila také, jak bude ukázáno, v praktické části práce. 

 

 

1.3. NÁSTUP PRVNÍCH ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ 

 

Nejstarším elektronickým médiem v naší společnosti je rozhlas, který poprvé začal 

vysílat v roce 1920, v Československé republice potom v roce 1923. Velké části 

obyvatelstva byly díky rozhlasu zpřístupněny kulturní a umělecké hodnoty, ke kterým by 

lidé bez něj přišli za svůj život pouze výjimečně.  

 

Telegraf ani telefon nemohly ve své povaze tištěné noviny nijak ohrozit, ale s 

příchodem rozhlasu se opět nastartovalo uvažování nad tím, zda se nenašla konečně 

náhrada. To především proto, že umožňoval masové propojení v reálném čase, ovšem bez 

možnosti archivovat záznam. Rozhlas začal u posluchačů vzbuzovat pocit imerze. Někteří 

posluchači tvrdí, že se více vcítí do rozhlasu, než do knihy. Podle McLuhana se společnost 

díky rozhlasu "uzavřela" do jediné místnosti. Ale ani tehdy to nebyl konec pro tištěné listy. 

Tištěné noviny totiž i za dob největšího vzestupu rozhlasu zaznamenávaly zvýšení svých 

prodejů. Důvodem mohl být i mnoha lidmi vžitý rituál, kdy si každý koupí ranní noviny. 

McLuhan zastává názor, že kniha je v dnešním elektrizovaném světě nevyhovující a je 

v podstatě odsouzena k zániku. To zejména proto, že technologicky nestačí tlaku, který 

                                                           
22Uzanne , [online]. 2014 [cit. 2016-02-08] 
23Ludovico, 2011, s. 21-24 
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vyvíjí zpravodajství a elektronická média obecně. Ne přímo digitalizace, ale elektřina 

obecně se stala nástrojem, který ničí staré základy společnosti.24 

 

V tuto dobu rozhlas zažil svou slavnou éru, po příchodu ostatních elektronických 

médií však začal ztrácet na své jedinečnosti a důležitosti. Dnes již slouží spíše k relaxaci, 

jízdě autem a podobným činnostem, kde je vnímán spíše jako kulisa. Společnost tak již 

není na rozhlasovém vysílání závislá v takové míře, jako dříve, kdy ve velkém rozpětí 

zprostředkovával kulturní obsahy a šířil kulturní hodnoty. To se mu totiž dařilo pouze do 

konce druhé světové války. Během poválečných let se rozhlas dostal do prudké soutěže 

s televizí, což předcházelo důležitou sociální změnu. Domácnosti, které byly schopny 

pořídit si televizi, nakonec daly obrazu vždy přednost před zvukem. I přesto však rozhlas 

zůstává jedním z nejrozšířenějších masových médií naší společnosti.25 

 

 Jak již bylo naznačeno, „po druhé světové válce se v Americe aplikovaly základní 

technologické inovace. V roce 1954 barevné vysílání, v roce 1956 magnetický záznam 

obrazu, v roce 1962 družicový přenos a od 60. let minulého století se budovala kabelová 

televize.“26Od 90. let 20. století se začaly zavádět kabelové sítě a satelitní vysílání, čímž se 

zvýšilo množství dostupných programů. Od počátku svého působení je televize velmi 

populárním masovým sdělovacím prostředkem, a to i dnes, v bujaré éře internetu. Televize 

má totiž jednu žádoucí vlastnost, a to sice, že spojuje výhody všech předešlých médií- 

jejich auditivní, vizuální i pohybové složky dohromady, a zároveň je velmi přístupná pro 

veřejnost, televizi totiž vlastní v dnešní době již v podstatě skoro každý. Velikou výhodou 

je také to, že k jejímu sledování nemusí člověk disponovat žádnou gramotností, jako je 

tomu například u tištěného slova, kde musí mít vzdělanost ve čtení, aby byl schopen si 

z textů něco vzít a rozumět jim. Dobrým příkladem této výhody televize jsou například 

ještě děti předškolního věku, které přesto, že nejsou zatím schopny číst a psát, mohou 

televizi sledovat a chápat její obsahy jim úměrné. Velikým pozitivem televize je tedy její 

informativní funkce pro obrovskou masu lidí.  

 

 Ve stejné době se již také postupně začínal objevovat termín „tele“, který dle 

Manoviche znamená signál toho, že již nepracujeme s tradičními kulturními doménami 

                                                           
24McLuhan, 1991, s. 319 -330 
25De Fleur, Ballová- Rokeachová, 1996, s. 121 
26Jirák, [online], 2010, [cit. 2016-03-05] 



11 
 

reprezentace, neboť jsme se dostali do konceptuálního prostoru, jímž je telekomunikace.27 

Dle tohoto autora se totiž začátkem 19. století začala nová média ubírat dvojím směrem. 

Prvním z nich jsou reprezentativní technologie jako např. film, audio, video apod., do 

druhého směru potom spadá vše, co začíná předponou „tele“ – telegraf, telefon, televize (ta 

je však specifickým případem). Ve dvacátém století byly obě linie spojeny a vznikly tak 

technologie reálného času v kombinaci s technologiemi reprezentace. Těmi jsou rádio a 

televize jako taková.28 

 

 Jedním z nadšenců, kteří využívali už v prvopočátcích nové technologie pro výuku 

studentů, byl italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel Umberto Eco. Technologie, ve 

kterých jsme mnohdy viděli budoucnost, však nikdy nevydržely déle jak několik let. Dle 

Eca se tak stalo nejen proto, že byly nahrazeny technologiemi lepšími, ale později se 

dokonce ukázalo, že daná technologie byla mnohdy nevyhovující předpokladům a nadějím, 

které jsme do nich jako lidstvo vkládali. Takovým dobrým příkladem takového média je 

telegraf, který se zdál být převratnou inovací, v dnešní době však již jeho působnost téměř 

vymizela. Oproti těmto elektronickým nosičům tu máme knihu, která tu byla před tisíci 

lety a je tu stále v takřka nezměněné formě. Je možno si přečíst bez obtíží i staleté knihy a 

není třeba žádného speciálního zařízení či elektřiny.29Samozřejmě ani kniha není nosič, 

který udrží informace navždy. Nicméně jsme v době, kdy už nemusíme přepisovat svitky 

na jiný papír, ale zálohujeme jejich obsah na digitální nosiče. Ze zkušeností jaké máme, se 

až v budoucnu ukáže, nakolik je toto jednání adekvátní, co přinese, uchová, a čím nás 

možná překvapí. 

 

 

2. DIGITALIZACE 

 

Nejpodstatnější změnou v oblasti médií moderní společnosti je jejich digitalizace. 

To zejména proto, že v „moderní době“ prostupuje životy celého lidstva a má na ně nemalý 

dopad. Co však tento pojem znamená a od kdy ho sledujeme? Co do něj můžeme řadit? To 

jsou přesně otázky, které s pojmem digitalizace vystupují a které bych chtěla objasnit. Kdy 

tedy došlo k digitalizaci? Jak se zamýšlí také americký profesor Jeff Jarvis: „Před dvaceti 

                                                           
27Manovich, 2002, s. 161 
28Tamtéž, s. 69-70 
29Eco, Carriere, 2010 s. 19-27 
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lety, když byl poprvé uveden komerční prohlížeč Netscape a lidé mohli začít používat 

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

Nevím. Možná platí, že ten moment je teprve před námi. Máme tu totiž technologii, jejíž 

potenciál teprve prozkoumáváme. Prostor pro inovace je ohromný.“30 

 

 Onou technologií, kterou Jeff Jarvis zmínil, měl na mysli internet a právě s ním 

tolik spojovanou digitalizaci, která se v mediálním světě dramaticky promítla do produkce, 

distribuce i konzumace obsahů. Internet přinesl rozvoj webových stránek, které si velmi 

brzy poté začaly vytvářet i mediální domy. Na svých online zpravodajských portálech 

zveřejňovali jejich autoři obsah zdarma, čímž si však, ačkoliv mnohdy nevědomky, 

výrazně zkomplikovali budoucnost. Jejich čtenáři totiž brzy objevili kouzlo interaktivního 

internetového světa a začali pozvolna přecházet od tištěných titulů, které do té doby měly 

značnou převahu, k jejich digitálním verzím. 

 

Další autor zabývající se digitalizací, polský sociolog, novinář a publicista, Karol 

Jakubowicz, přibližoval digitalizaci pojmem dematerializace masové komunikace, čímž 

měl na mysli odtržení obsahů od jejich materiálních forem. Novinový papír je například 

nahrazen textem v digitální podobě na internetu, papírová kniha knihou elektronickou, 

magnetofonová páska a CD nosič digitálním formátem souboru MP3. Všechny nové 

materiální formy jsou zakódované do stejného systému – binárního kódu. Velikost 

zvukového záznamu, fotografie i textu lze v digitální podobě definovat pomocí jednotek 

bitů a bytů.31 

 

Hned zpočátku tak můžeme tedy vidět, že žádná dělící linie mezi dobou, kdy ještě 

nebyla digitalizace tolik úspěšná a digitalizací, jak ji známe dnes, není, a můžeme jen 

spekulovat, od kdy přesně můžeme tento proces, který přinesl lidstvu mnoho inovativních 

změn, pozorovat, a zda mu musí být vše podřízeno. Budeme-li digitalizaci vnímat jako 

zavádění digitálních technologií, pak jde podstatě o nepřetržitě se vyvíjející proces. 

Neustále se objevují nové technologie, které usnadňují práci nejen novinářům, ale i 

uživatelům. Nejzásadnější proměny však přišly ve druhé polovině 20. století, kdy 

docházelo k největšímu rozmachu digitálních i dalších nových technologií. Do České 

                                                           
30Čermák. [online]. 2014 [cit. 2016-02-22] 
31Jakubowicz, 2013, 56–57 
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republiky tyto technologie dorazily díky komunistickému režimu se zpožděním až po roce 

1989 spolu s příchodem zahraničních vlastníků médií.32 

 

2.1. POČÍTAČ A ROZVOJ INTERNETU 

   

 Jak bylo nastíněno, významné změny na poli médií přinesl internet, tedy 

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

k výměně a přenosu dat využívají protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 

Internet Protocol). Internet od všech předešlých médií odlišuje svou formou, jelikož má 

zcela specifický způsob komunikace, která skrze něj probíhá. Je nejmladším elektronickým 

médiem a stále se vyvíjí dále. „Zrodil se v americkém Pentagonu v roce 1969 pod názvem 

ARPA- NET a jeho původní cíle nebyly nijak rozsáhlé.“33Jak sami vidíme kolem sebe, 

jeho působení nakonec nabralo až neskutečných a velice rychlých obrátek. Nejprve byl 

využíván pouze k vědeckým záležitostem, ale od 90. let minulého století se již začal šířit 

mezi širokou veřejnost. Internet spojuje možnosti i výhody všech předchozích médií, není 

tak divu, že se stal fenoménem dnešní doby. Skrze něj již můžeme realizovat nejrůznější 

druhy komunikace a komunikovat s kýmkoliv, ať už je kdekoliv. Jedinou podmínkou je to, 

že oba participanti komunikace musí mít přístup k internetovému připojení. 

 

Internet byl zprvu spojován pouze s technologií počítače, který umožnil jeho 

využívání. Za vynálezce počítače je považován anglický matematik, filosof a vynálezce, 

Charles Babbage, který v 19. století vymyslel základní principy fungování stroje pro řešení 

složitých výpočtů. Historie počítačů, jak je známe dnes, začala však teprve, jak již bylo 

zmíněno, ve 30. letech 20. století, tedy před poměrně nedávnou dobou. Později vedle 

počítače začaly vznikat další technologie, které umožňují rychlý a snadně dostupný přístup 

k připojení na internet, jako jsou čtečka, tablet a mobilní telefony, o kterých bude 

pojednáno níže. 

 Internet, jakožto obrovský objev druhé poloviny 20. století, stále vydává nové a 

nové inovace. Ty se poslední dobou začaly vyvíjet takovým skokem, že můžeme jen těžko 

odhadovat další průběh jejich dynamiky, dle mého názoru se však inovace budou vyvíjet 

stále rychleji, až je to pro nás do budoucna skoro nemyslitelné. Tak to ovšem probíhalo se 

všemi inovacemi, které nyní již považujeme za samozřejmé. „Je možné, že přijde nějaký 

                                                           
32Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 380 
33Giddens, 1998, s. 387 
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netušený technologický průlom, který způsob konzumování zpráv revolučně změní. 

Nevíme ovšem, co by to mohlo být. Podobně jako si před dvaceti lety sotva kdo uměl 

představit chytrý telefon, či před třiceti lety masové rozšíření internetu.“, komentuje tuto 

problematiku hlavní editor deníku Mladá Fronta DNES, pan Bohumil Špaček34 

 

Vedle digitalizace a internetu je klíčovým pojmem souvisejícím s médii v 

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

hlediska přípravy, distribuce a vnímání obsahů.“35Konvergence je jedním z důsledků 

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

kvůli používání digitálního kódu. Dle Straubhaara, Larose a Davenportové „konvergenční 

trend pokračuje k pohonu transformace konvenčních médií do jejich nové digitální podoby, 

ačkoliv síly stojící za tímto trendem se neustále mění.36 Z pohledu výroby mediálního 

obsahu mizí hranice mezi tradičně oddělovanými médii a rozdíly ve způsobu přípravy 

mediálních produktů. V tu chvíli, kdy začala narůstat popularita internetu, bylo vynalezeno 

mnoho digitálních vymožeností, které by lidem jeho užívání zjednodušily a také 

zpřístupnily. Tyto technologie začaly postupně více a více narušovat oblast tištěných 

médií, jelikož začaly vytvářet online zpravodajství, které je veřejnosti mnohem hojněji, 

snadněji a rychleji přístupné.  

 

2.2. ČTEČKA 

 

 Čtečka je technologie, která je specificky přizpůsobená na čtení elektronických 

knih (e- booků), časopisů a novin. E- book byl představen veřejnosti již v roce 1990, první 

kvalitnější verze se však objevila v Xerox Corp´s Palo Alto Research Center (PARC) 

v roce 1970 a autorem byl Nick Sheridon. Tato verze nesla název Gyricon.37 Po tomto 

prvním dechu e- booku však tato nadějná inovace knihy dále spala a vyčkávala, až přijde 

její slavná chvíle a stane se trendem pro milovníky elektronických knih. V letech, kdy byl 

totiž e- book (elektronická kniha), kterou můžeme číst v digitálním podání, poprvé 

předveden, nebylo možné využít jeho potenciál naplno. Velkým zlomem pro e-book byl 

právě až příchod čtečky. K tomu došlo na přelomu roku 2008 a 2009. Největší strategií při 

prodeji čteček byl fakt, že přinášejí opravdový čtecí prožitek, aniž by byl text vytisknut na 

                                                           
34Z rozhovoru s Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
35Reifová, 2004, s. 111 
36Straubhaar, Larose, Davenport, 2006 s. 8 
37Tamtéž, s. 84-85 
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papíru. Jeff Bezos z CEO Amazon vyhlásil papíru a tisku tímto válku, podle jeho slov totiž 

dokáže čtečka plnohodnotně nahradit tištěnou knihu. Naopak Levy Steven se v tomto 

ohledu tisku zastává a obhajuje jeho interface, fyzickou stránku a nepotřebu baterie 

k tomu, abychom si mohli číst.38 Čtečka se však vskutku tištěné knize v lecčem podobá. 

Chová se jako papír a napodobuje jeho interface, zároveň však obsahuje prvky nových 

technologií, je lehká a nesvítí. Přitom v sobě může obsahovat stovky knih a čtenář má 

možnost vyhledávat uvnitř textů a navigovat se pomocí internetu. Ačkoliv se tedy zdá 

čtečka jako technologie plná výhod, stále v ohledu čtení knih převládají u populace knihy 

tištěné. Ve zmíněném scénáři sice e- book, přístupný ve čtečkách, vytlačuje klasický tisk, 

musíme však vzít v potaz, že to, co je unikátní, nebo alespoň neobvyklé, se stává 

hodnotným a vzácným, což stejně tak platí o tištěných publikacích. Podle Ludovica bude 

mít tisk vždycky něco navíc, co jiná média nemají. Tisk nám dává totiž daleko větší důvěru 

než elektronické verze, jelikož je to něco, co můžeme pevně držet rukou a mít s tím více 

prožitku, který není postaven na uspěchanosti a netrpělivosti, jako je tomu u 

elektronických médií. A pokud se někdy v budoucnu stane, že se tisk skutečně dostane do 

znatelného ústupu, udrží se dle Ludovica alespoň ve formě cenných limitovaných edicí.39  

 

 Ani v době digitalizace však tištěná média s těmi elektronickými nejen zápasí o 

přední místo a snaží se v tomto světě udržet, ale na druhou stranu zároveň z elektronických 

médií těží. Díky digitalizaci je totiž možné prodávat knihy přes internet. Pozitivním 

vodítkem pro potenciálního kupce může být také náhled obsahu či části knihy, které nabízí 

například Amazon. Čtenář tak může „vlastnit“ alespoň část textu zdarma tím, že je mu 

dostupný v online podobě na webových stránkách. Když ho text dostatečně zaujme, knihu 

si může objednat a bude mu doručena až do pohodlí vlastního domova, kam mu přijde v 

tištěné podobě. Tento fakt se mi jeví jako krásný případ toho, jak mohou elektronická a 

tištěná média spolupracovat a získávat pro sebe navzájem výhody. Internet navíc 

podporuje tisk dále v tom, že nabízí zanechávání příspěvků týkající se té dané knihy 

v diskuzích. Tyto názory jsou dostupné všem, knihy si tedy mohou získat spoustu dalších 

čtenářů na základě pozitivních komentářů, kde o nich lidé mohou veřejně diskutovat.40 

 

                                                           
38Steven,[online], 2014 [cit. 2016-12-18] 
39Ludovico, 2011, s. 114 
40Trávníček, 2011, s. 29 
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2.3. TABLET 

 

 Další novodobou technologií, vhodnou k užívání elektronických médií, je tablet. Je 

to technologie, která stojí na pomezí čtečky a laptopu. Umožňuje jeho uživatelům 

surfování na internetu, stahování aplikací a odebírání elektronických knih či novin. 

Applovský iPad, který byl zpřístupněn veřejnosti 3. dubna roku 2010, není prvním 

zařízením tohoto typu, avšak je prvním, které získalo obrovský veřejný úspěch, když bylo 

prodáváno přes 500 000 kusů týdně.41 V tu chvíli se pustilo do debaty mnoho kritiků, kteří 

namítali, že toto zařízení slouží spíše k zábavě, než k čemukoliv jinému, ale jeho výrobci 

věří, že iPad je vynalezen pro vyhledávání a vzdělání a že toho v budoucnosti docílí. 

 V Americe v době prodejního boomu iPadů začala některá vydavatelství vyrábět 

tablety společně s Applem. Ty měly jednodušeji nahradit proces předplácení novin a 

časopisů. Například Wall Street Journal experimentoval s nabíjením 4 dolarů týdně za 

předplatné skrze aplikaci iPadu. Přestože je toto vyšší cena, než jiné jeho aplikace, během 

dvou týdnů bylo získáno 3 200 nových uživatelů.42 iPad je tak zajisté jednou z možností, 

kterou se mohou vydavatelství, která chtějí elektronicky publikovat, vydat a vytěžit jeho 

prostřednictvím úspěch a získat si čtenáře.  

 

2.4. MOBILNÍ TELEFONY 

 

 Mobilní telefony byly původně vyrobeny jako telefony, které mohou měnit místo. 

Za poslední dobu se mobilní telefony přetransformovaly v chytré telefony, které 

uživatelům umožňují čtení emailů, hraní her, stahování aplikací i surfování po internetu. 

Chytré telefony se tak mohou stát hrozbou tištěným titulům, jelikož dosahují jejich 

transparentnosti. Stačí mít přístup k internetu a člověk si může vytáhnout mobilní telefon 

kdekoliv a číst si nejnovější informace spravované na webu téměř nonstop. Samozřejmě 

stejně tak jako například u tabletů, je třeba mít zařízení nabité, jinak ztrácí celé své kouzlo 

a my nemůžeme nic. To se nám u tištěných informací nikdy nestane. 

 

 

                                                           
41Yarow, [online], 2010, [cit. 2016-03-25] 
42Indiviglio, [online], 2010 [cit. 2016-04-13] 
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2.5. DIGITALIZACE TIŠTĚNÝCH MÉDIÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 

 

 Jak podotýká mediální teoretik Kevin Kawamoto, tradiční a digitální média v 

současnosti stále častěji kooperují, doslova „pracují v tandemu“43Hovoří dokonce o 

vzájemné podpoře, na jejímž základě si tyto typy médií ustavičně předávají konzumenty. 

Kawamoto jakožto typický příklad digitálního média udává online weby. To, že se média 

zároveň doplňují a určitým způsobem „spolupracují“, můžeme v tomto případě ukázat na 

příkladu elektronických verzí tištěných periodik, které mají v dnešní době veliký význam. 

V oblasti toho, jak pracují elektronické verze s obsahem, mají blíže tradičním médiím 

(tištěným periodikům), ovšem po formální stránce je u nich potenciál přiblížení se novým 

médiím a jejich principům. Jsou tedy lehce „hybridní“, ve skutečnosti však vycházejí spíše 

z principů tradiční žurnalistiky. To tedy znamená, že jsou elektronické verze tištěných 

periodik přímou konkurencí těch tištěných, a to i přesto, že jsou umístěny v digitálním 

prostoru.44 Hypoteticky je tak do budoucna možné, že elektronické verze mohou zcela 

nahradit ty tištěné, pokud vyhrají tento „souboj“, zatím se tak ovšem neděje a tištěná 

periodika si stále drží svou pozici na trhu. Nemůžeme však počítat nikdy s jistotou, že si 

tištěná média udrží své místo ve společnosti díky své tradici, jelikož pravdou je to, jak vidí 

i sám editor Mladé Fronty DNES, jednoho z nejčtenějších deníků v České republice, 

Bohumil Špaček „nenahraditelné není v oboru médií nic.“45 

 

Důležitým předpokladem rozvoje jakéhokoliv nového média (ať už na úkor těch 

tradičních, či v koexistenci) je schopnost adaptace publika na nové podoby mediálních 

obsahů a jejich konzumace. Třebaže i český trh je ovlivněn technologickým rozvojem 

dostačujícím k tomu, aby například společnost ABC ČR, zabývající se záznamy a 

ověřováním nákladů periodického tisku v České republice, již několik let ve svých 

statistikách nabízela mimo jiné taktéž údaje o prodaných kopiích elektronických verzí 

vybraných periodik. Pravdou však zároveň je, že obecně se elektronické verze prodává 

méně než tištěné. To potvrzuje i hlavní grafik deníku Lidové noviny, Štěpán Korčiš, který 

podotýká, že jak u Lidových novin, tak u všech ostatních vydavatelů, tištěné verze 

v prodeji převládají.46Přesto prodeje elektronických verzí periodik neustále stoupají, jak mi 

bylo potvrzeno také v praktické části. „Určitě přibývá čtenářů, kteří už využívají jenom 

                                                           
43Kawamoto, 2003, s. 11. 
44Tamtéž, s. 10-15 
45Z rozhovoru s Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
46Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze číslo 2 
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elektronické verze. Souvisí to samozřejmě s rozvojem internetu a chytrých telefonů. Hodně 

lidí je dnes na sociálních sítích, ale i přesto konzumují zprávy. Sdílejí se věci, a tak se 

dostávají mezi lidi. Na naše weby chodí 30% i víc čtenářů ze sociálních sítí a z googlu,“47 

komentuje situaci šéfredaktor deníku Hospodářské noviny, Martin Jašminský. K tomu ještě 

mají elektronické verze vysoký potenciál k tomu, aby mohly postoupit dále a tyto statistiky 

změnit ve svůj prospěch. Využívání elektronických verzí postupně roste, ačkoliv tištěná 

periodika stále drží svou váhu, a to i přes značný vliv nových technologií, jak bude ještě 

ukázáno níže v práci. 

 

 

3. REMEDIACE A POČÁTKY KONKURENCE TISKU 

  

 Jak již bylo zmiňováno výše, média se neustále vyvíjejí a často přebírají vlastnosti 

médií jiných, ke kterým poté přidají něco navíc. Jay David Bolter a Richard Grusin 

nazývají tento jev remediací. Můžeme říct, že jednotlivá média se postupně svým vývojem 

pohlcují. Bolter a Grusin říkají, že média nezanikají příchodem média novějšího, nýbrž 

každé nové médium v sobě nese vlastnosti média předešlého. Remediace podle nich 

představuje „reprezentaci jednoho média v dalším médium“, která probíhá za předpokladu 

dvou protipólních procesů, „imediace a hypermediace“, a je „východiskovou 

charakteristikou nových digitálních médií.“48Pojmem imediace, jinak řečeno 

bezprostřednosti, mají na mysli určité praktiky zobrazení, jejichž cílem je zneviditelnit 

médium pro navození iluze dokonalého zpřítomnění zobrazovaného. Jako příklad mohu 

uvést virtuální realitu, která má diváka zcela vtáhnout do sebe, či 3D kino fungujícím na 

podobném principu. Uživatel by se jednoduše měl vtáhnout do samotné situace, nikoliv 

vnímat médium. Naopak hypermediace zase zviditelňuje, uvědomuje nás o existenci a 

projevech médií a v digitálních technologiích se projevuje jako mnohonásobnost, čili nám 

připouští více možností reprezentací a činí je viditelnými.49 Typickým příkladem může být 

například zpravodajské televizní vysílání, které je tvořeno kombinací zvuku, filmu a 

dalších grafických prvků (např. grafů, obrazů v obraze aj.), přičemž si přítomnost média 

plně uvědomujeme. Výsledkem je tedy to, že nám nová média nabízejí určitý bezprostřední 

zážitek, na druhou stranu si však s příchodem tohoto zážitku jsme schopni uvědomit jeho 

existenci jakožto média. 

                                                           
47Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 
48Bolter, Grusin. 1999, s. 45 
49Tamtéž, s. 34 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
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 Remediace může podle Boltera a Grusina probíhat v několika stupních. Prvním 

myšleným stupněm je vyzdvižení starého média a jeho remediace bez jakékoliv kritiky. Do 

tohoto stupně remediace můžeme zařadit například elektronické podoby obrazu či 

elektronické knihy, u nichž nedochází ke zjevnějším úpravám a stejně jako u původních 

forem je médium transparentní.50 Druhým stupněm se stává vylepšení starého média 

prostřednictvím remediace, kdy si uživatel uvědomuje přeměnu a vylepšení média. Jako 

příklad je možné uvést digitální verze encyklopedií s možnostmi hypertextu, vyhledávání a 

multimediálního obsahu. Médium již není zcela transparentní, ale spíše průsvitné.51 Za třetí 

stupeň Bolter a Grusin považují remediaci sdělení změnou kontextu. Zde dochází k 

manipulaci s obsahem a k určité diskontinuitě a nahrazují se tak původní prvky (zvuk, 

obraz atd.) jinými, což vede k vytvoření jakési koláže.52 Příkladem může být vytržení 

starých televizních klipů z původního kontextu a jejich vložení do moderního hudebního 

klipu. Posledním, čtvrtým stupněm remediace, je potom kompletní obsažení starého média 

za účelem minimalizace diskontinuity. V tomto případě je zamlčen vztah k výchozímu 

médiu a nové médium se tváří jako médium původní, přičemž však přejímá prvky 

výchozího. Tímto stupněm jsou například počítačové hry a film, internet a televize.53 

Internet obsahuje mnoho původně televizních záběrů, ale zastírá svůj vztah k výchozímu 

médiu. 

 

Média se zároveň stávají samy k  sobě transparentními. Jako příklad 

transparentnosti mohu uvést například počítač, který nám může pouze pomoci zpřístupnit 

fotografie, které si následně prohlížíme, a nic víc nás v tu danou chvíli už nezajímá. Sice 

sledujeme grafiku počítače, která se skládá z pixelů s omezeným počtem barev a celkově je 

vzhled i fungování rozdílný od fotografie, ale nakonec to jediné, co můžeme vnímat, je 

právě ta daná fotografie. Tím je tedy počítač transparentní k fotografii. 

 

 

 

 

                                                           
50Tamtéž, s. 45 
51Tamtéž, s. 46 
52Tamtéž, s. 47 
53Tamtéž, s. 47 
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4. ZMĚNA OBSAHU SDĚLENÍ 

 

4.1. ZMĚNA STRUKTURY OBSAHU, NÁSTUP NOVÉ ÉRY 

 

V předešlé kapitole byl zmíněn pojem remediace a jeho význam pro současnou tvář 

nových médií, která je základem obrovských změn médií v naší společnosti, jež se za 

poslední desetiletí odehrávají. Nyní bych se ráda zaměřila na další aspekty spojené s ní a 

novými médii obecně, přičemž největším přínoscem všech těchto inovativních změn se stal 

internet. 

4.1.1. INTERAKTIVITA 

 

 Pojem interaktivita je vůbec jedním z nejdůležitějších pojmů, pokud chceme 

hovořit o nových médiích, o internetu obzvláště. Určuje totiž vztah média a jeho uživatelů, 

což je pro nová média nepostradatelná vlastnost. Základním interaktivním modelem dnešní 

doby je internet, interaktivitu však nemůžeme přehlížet ani u televize či DVD, kdy si divák 

sám dobrovolně vybírá, co kdy bude sledovat. Podle Pierra Lévyho interaktivita: „obecně 

zdůrazňuje aktivní účast uživatele výhody informační transakce…příjemce informace není 

nikdy pasivní.“54 

 

 V interaktivních procesech je především důležitý vztah mezi médiem a jeho 

uživatelem, přičemž může nabírat různých podob. McLuhan využil pro rozlišení podoby 

interakce metaforu teplotních diferencí a rozdělil je na horká a chladná média. Rozdíl mezi 

nimi se nachází v jejich naplněnosti daty a v míře spolupráce adresáta, tedy na podílu 

doplňování dat z jeho strany.  To znamená, že horká média se vyznačují vysokou 

naplněností daty, od příjemce nevyžadují intenzivní účast a ten se tak stává pasivním. Též 

se uvádí, že působí více na emoce člověka. Jako příklad horkých médií je uváděn film, 

rozhlas či fotografie. Chladná média naopak vyžadují aktivní spoluúčast adresáta: mnohem 

vyšší zapojení jeho smyslů a doplňování chybějících informací. Patří mezi ně telefon, 

televize, noviny, komiks a také řeč.55 Svou interakci tedy dle McLuhana zapojujeme podle 

toho, jaký typ média je nám nabízen a zároveň tedy i tím, jaký máme prostor se prosadit. 

  

                                                           
54Lévy, 2000 s. 72 
55McLuhan, 1991, s. 33 
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 Největší výhodou elektronického textu oproti jeho tištěné podobě jsou tedy jeho 

interaktivní prvky, které jeho autorovi zjednodušují samotnou manipulaci s textem. Je to 

především možnost s textem libovolně nakládat, tedy upravovat ho, rozšiřovat, formátovat, 

kopírovat, mazat a další procesy s těmito spojené. Toto jsou obecné možnosti, mohou však 

být v některých případech záměrně softwarově omezeny. Existují uzavřené formáty, které 

zamezují úpravě textu, aby nedocházelo k porušování autorských práv, ale v dnešní době, 

kdy existují nástroje ke konverzi jednotlivých typů souborů, není pro uživatele nemožné si 

s touto zábranou poradit a do textu přesto vniknout. Další výhodou elektronických textů je 

vyhledávání v textu, což značně usnadňuje orientaci v dokumentu, což může prospěšně 

sloužit k různým analytickým procesům. Pro čtenáře je interaktivita elektronických verzí 

tištěných médií nejznatelnější především v možnosti komentářů a rozpoutání následné 

diskuze s ostatními čtenáři či autorem textu. Prostřednictvím diskuze může dojít 

k připojování dalších odkazů na texty s podobnou tématikou a čtenář se tak díky 

interaktivitě může dozvědět ještě mnohé podrobnější informace, které by mu tištěná verze 

sdělit nemohla. 

 

4.1.2. HYPERTEXTUALITA 

 

 S pojmem interaktivity má mnoho společného další pojem, který je typický pro 

elektronická média, jímž je pojem hypertextualita. Tento pojem je propojen až s příchodem 

digitalizovaných počítačových systémů a navazuje na princip intertextuality, stává se její 

novou formou.56 Hypertext se stal jedním ze základních kamenů elektronického psaní. 

Poprvé tento termín definoval v 60. letech Ted Nelson jako „nesekvenční psaný text, který 

se větví a čtenáři poskytuje možnost volby.… jedná se o sérii částí textu propojených 

odkazy, které čtenáři nabízejí odlišné cesty (čtení).“57 Podle Boltera „Autor pracující s 

elektronickým textem vytváří nové elementy z jejich tradičních podob a má schopnost určit 

jednotlivé jednotky textu jako nový prvek v rozšiřování slovní zásoby znaků.“58 Autor 

hypertextu označuje tento postup definováním odkazu mezi jedním a druhým prvkem. 

 Hypertext však není pouhým nástrojem internetu, ale objevuje se už v novinách, 

kde je koncept klasické stránky zničen a je skládán z mozaiky krátkých textů. Dalším 

                                                           
56Pojem intertextualita znamená vztah textu k textům ostatním. Označuje to, že každý napsaný text se může zároveň stát 

zdrojem pro text další. 
57Nelson, 1981, s. 2. 
58Bolter, 2001, s. 37 
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příkladem jsou encyklopedie, které mají poznámky pod čarou, jež odkazují na další 

literaturu.59Nová média, jako je počítač, pouze tento koncept umocnila ve větší míře, proto 

hypertext zaznamenáváme spíše až v kontextu počítače a internetu. Příchod hypertextu 

nám tak totiž poskytl nelineární text. Nejrapidnější změnou bylo, že tato inovace ve čtení 

textů byla první, která není efektivně použitelná v tisku a tisk byl tak trochu odsunut do 

pozadí.  

Podobně jako v intertextu, také hypertext se skládá z různých textových bloků, 

které jsou však provázány elektronickými spojeními charakteristickými nízkou mírou 

hierarchie. Tato propojení nemají jedno centrum, ze kterého vycházejí, ale jsou to naopak 

spoje, které si samy vytvářejí své organizační principy. Zatímco textový procesor sloužil k 

vytváření lineárních textů, nástup internetu přetvořil textový prostor do hypertextové sítě a 

web se stává vysoce asociativním. Internet, jako převážně textové médium, nutí uživatele k 

permanentnímu čtení, což mění jeho pozici z pasivního příjmu informací prostřednictvím 

televize a rozhlasu na aktivní proces vyhledání a syntézy dat prostřednictvím sítě.60  To se 

mi zdá pro konzumenta přínosné v tom, že se může rychle a snadno dostat k dalším 

informacím najednou, může však naopak být netrpělivým a pořádně nic nezjistit, nýbrž 

stále jen překlikávat od jednoho k druhému, z čehož se potom může stát naprostý chaos 

informací.  

Dle Grahama Allena se na rozdíl od intertextuality ruší v hypertextech aktivace 

odkazů přidáváním komentářů a dalších odkazů. Čtenář se tak stává vysoce aktivním 

spolutvůrcem textu a fakt, že význam textu samotného závisí na textech dalších, se stal 

základní součástí způsobu čtení hypertextových systémů.61 Lévy potom charakterizuje 

hypertext jako „text strukturovaný do podoby sítě. Základem hypertextu jsou uzly 

(informační prvky, odstavce, stránky, hudební sekvence atd.) a vazby mezi těmito uzly, 

odkazy, poznámky, ukazatele a tlačítka vyznačující přechod z jednoho uzlu na druhý.“62 

McLuhan ve své publikaci Gutenbergova galaxie vedle nesporných kladů, které 

lidstvu přinesl vynález písma, upozorňuje na nový způsob uspořádání lidské společnosti, 

který je podle něj důsledkem každé nové komunikační éry a vývoje médií. S 

technologickým pokrokem, který mimo jiné vede k proměně nosičů, na něž (v nichž) je 

možno myšlenky zaznamenávat a na kterých (v kterých) je lze uchovávat a jejich 

                                                           
59Trávníček, 2011, s. 29-30 
60Bolter, 2001, s. 23 
61Allen, 2000, s. 202 
62Lévy, 2000, s. 52 
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prostřednictvím šířit, dochází k dalším proměnám ve společnosti.63 To jinak řečeno 

znamená, že podle toho, co se nám nabídne za média a jejich možnosti, přizpůsobíme 

celkové naše myšlení a způsob interakce s daným médiem. 

V této souvislosti poznamenává tentokrát Umberto Eco, že zatímco knihu musíme 

číst lineárně, v naší kultuře zleva doprava, v hypertextu může být klidně i každý bod 

spojený s nějakým dalším bodem, jedná se totiž o mnohorozměrnou síť.64 V dřívější 

neelektronické společnosti by to lidem mohlo připadat až jako šílenství, nás to však tím, že 

se digitalizaci a procesům s ní spojeným velmi rychle přizpůsobujeme, nepřijde jako nic 

neobvyklého, ba možná naopak. Nad McLuhanovými myšlenkami se Eco zamýšlí ve své 

přednášce „Od internetu ke Gutenbergovi“ a přímo říká, že McLuhan „hlásá, že lineární 

způsob myšlení, nastolený vynálezem tisku, začal být nahrazován globálnějším způsobem 

vnímání a chápání prostřednictvím televizních obrazů a jiných elektronických zařízení“65 

Zároveň však zároveň ve svých myšlenkách podotýká, že nové technologie přicházejí až 

příliš rychle a my na ně ani nestačíme adekvátně reagovat.66 

 

Největší odezvu mezi recipienty zaznamenávají takové typy médií, které 

nabourávají zažité způsoby práce s informacemi. Vyvinutí schopnosti mluveného slova 

bylo následováno vývojem různých způsobů zaznamenávání těchto slov, z nichž se jako 

nejproduktivnější ukázalo písmo, které umožnilo přejít z ústního způsobu předávání 

informací k písemnému. Význam objevu knihtisku na konci středověku je pak v podstatě 

srovnatelný s rozšířením počítačového zpracování textu na konci dvacátého století. 

Výhodou doby digitalizace je však to, že zpracování umožňuje práci s hypertextem, který 

Eco srovnává s rychle čtenou knihou. Na rozdíl od lineárně uzpůsobené „tradiční“ knihy je 

podle něj hypertext „naopak mnohorozměrnou sítí, v níž každý bod či uzel může být 

potenciálně spojen s jakýmkoli jiným uzlem.“67 V otázce, zda hypertextový disk může 

nahradit tištěné knihy, spatřuje Eco různé problémy. V praktické rovině vidí výhody, které 

skýtá tištěná kniha oproti monitoru: „Číst počítačovou obrazovku není totéž, jako číst 

knihu.…Myslím si, že počítače šíří novou formu gramotnosti, že však nejsou s to uspokojit 

všechny intelektuální potřeby, které vyvolávají.“68 Eco tak spatřuje více možností 

interpretace hypertextu. Sice nám přináší v podstatě nekonečné možnosti interpretací, není 
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však tím jediným, prostřednictvím čehož interpretujeme, stále vedle něj koexistuje i tištěné 

slovo. Tato skutečnost podle Eca povede ke vzniku nové kultury, která „bude rozlišovat 

mezi vytvářením nekonečných textů a interpretováním přesných a konečných 

textů.…Kráčíme vstříc svobodnější společnosti, v níž volná tvořivost bude koexistovat s 

textovou interpretací. Nesmíme však říci, že jsme nahradili jednu starou věc nějakou jinou. 

Máme díky bohu obojí.… Hypertextové zařízení, které nám dovoluje vynalézat nové texty, 

nemá nic společného s naší schopností interpretovat už existující texty.“69 Podle Eca by 

tedy elektronická i tradiční média měla vedle sebe koexistovat, neboť jsou, co se 

interpretací týče, odlišná a každá určitým způsobem doplňují naše životy a podávají nám 

jiné informace. 

 V plně hypertextovém prostředí viditelně mizí hranice mezi autorem a 

konzumentem díla, jelikož konzument procházením dokumentů provázanými 

hypertextovými odkazy vytváří svojí vlastní podobu textu, která může být zcela odlišná, a 

má zároveň možnost text dále doplňovat svými myšlenkami. V 80. letech hypertextové 

linky odkazovaly pouze na texty vytvořené v rámci jednoho projektu, většinou tedy na text 

stejného autora. Teprve až příchod internetu proměnil hypertext v globální službu mezi 

jednotlivými servery, což způsobilo, že hypertext je dnes již neomezený jak kapacitou i 

lokacemi, na které odkazuje. 

 

 Jen jako stručnou vsuvku bych ráda představila další pojem, který úzce souvisí 

s remediací, obecným pokrokem nových médií i pojmem hypertextuality, jímž je pojem 

digitextualita. Anna Everet tento pojem charakterizuje jako kombinaci pojmů „digitální“ a 

„intertextualita“. „Digitextualita popisuje a zároveň konstruuje smysluplné fungování 

nových interaktivních protokolů digitálních technologií, jejich estetických rysů, 

transmediálních interface…v kontextu tradičních předchozích médií.“70 Tento pojem se 

snaží nastínit společné rysy tradičních a nových médií. Digitextualita do sebe zahrnuje 

všechno, co dohromady do procesu zahrnuje náš zrak, sluch i hmat a týká se nových médií. 

Kombinaci zvuku, textu a obrazu tak můžeme zachytit v televizi, na webových stránkách, 

ve videohrách, na internetu apod.71 
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70Everett, 2003, s. 6. 
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4.1.3. DISPERZE 

 

 Podle Martina Listera, který byl dalším z autorů, který se zaobíral teorií nových 

médií a změnami s nimi spojenými, je další typickou vlastností nových médií disperze, 

jinak řečeno rozptýlenost. Produkce i distribuce nových médií se totiž staly 

decentralizovanými a vysoce individuálními, tedy disperzivními. Dle Listera a kolektivu 

s ním spojeného, je od 80. let minulého století spotřeba mediálních textů poznamenaná 

posunem z omezeného počtu standardizovaných textů k naopak velkému množství textů 

diferencovaných.72 

 Tak, jak se zvyšoval počet různých mediálních textů, také mediální publikum se 

zároveň fragmentovalo a diferencovalo. Tradiční média byla produkty komunikačních 

potřeb, které byly aktuální ve 20. století, byla tak vysoce centralizovaná a jejich distribuce 

byla silně spojena s produkcí. Jejich konzumace je tak spojena s uniformitou, divák měl 

totiž pouze určité možnosti, které mu byly předkládány, nebylo jich však mnoho, a tak 

všude lidé v podstatě konzumovali to samé. Tyto mediální systémy podléhaly kontrole a 

regulaci a samotná linie mezi konzumenty a producenty byla evidentní. U nových médií je 

tomu jinak, jejich uživatel se stává konzumentem i producentem zároveň. Tento fakt tak 

rozbíjí regulaci a uniformitu obsahu. Hlavním místem produkce a distribuce nových médií 

se stává právě internet. Lister a kolektiv tuto skutečnost hezky shrnují: „Nová média jsou 

disperzní ve srovnání s masovými médii – rozptýlená v míře konzumace, kde spatřujeme 

množení, segmentaci a z toho vyplývající individuaci použití média; rozptýlení na úrovní 

produkce, kde jsme svědky růstu sítí pro produkci mediálních textů a vyšší difúze skrz 

ekonomii jako celku, než v předcházejícím případě.“73 

 Jako názorný příklad zde mohu uvést princip elektronických knih a jejich 

rozptýlenost. S nástupem internetu, který všem uživatelům nabízí velmi snadnou distribuci 

jejich výtvorů, se objevila nová možnost pro amatérské autory, jak snadno a efektivně 

nabízet svá díla a vydobýt si alespoň určitý stupeň popularity. Začaly tak čím dál tím více 

vznikat webové servery, kde si mohou uživatelé buď zadarmo, nebo jen za nepatrný 

poplatek, tyto knihy stáhnout a zpětnou vazbou potom jejich autora hodnotit. Pro autora je 

to velkou výhodou v tom, že nemusí být vázán na žádné nakladatelství ani jinou instituci 
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k tomu, aby mohl vydávat svá díla, tudíž není omezován žádnou regulací ani kontrolou 

díla, což mu dává daleko větší svobodu v jeho kreativitě. 

 

4.1.4. MULTIMEDIALITA 

 

Jednou z dalších důležitých výhod v možnostech elektronických periodik oproti 

těm tištěným je vkládání multimédií, tedy kombinace různých forem obsahu.74 Znamená to 

využití videa, audia, flash animací či 3D objektů. To přináší čtenáři možnosti propojení 

více vjemů najednou a médium se tím stává se atraktivnějším, z čehož elektronická média 

značně těží. Na rozdíl od tištěných vydání, v online verzích se čtenář může stát zároveň 

divákem a posluchačem, načež si veškeré vjemy spojí a přijme tak ucelenou informaci 

z více dostupných stran, které jsou však zakomponovány do jednoho jediného článku a 

nemusí tak, pakliže nechce, nic dále vyhledávat. 

 

4.2. NOVÁ ŽURNALISTIKA 

 

S nástupem internetu začala vydavatelství tiskovin postupně vytvářet digitální 

knihovny jejich tištěných verzí. S počátkem využívání počítače veřejností byla totiž 

zároveň zahájena éra internetu a tyto digitální knihovny začaly být hojně vytvářeny online. 

Vydavatelství tak začala postupně vytvářet online verze jejich denního zpravodajství 

v tištěné podobě. Jak se potom technologie postupně vyvíjely, počítače se stávaly stále 

vymoženějšími a užívanějšími stále širší veřejností.  Kolem roku 2000 docházelo 

k největšímu „boomu“, co se užívání internetu a počítačů týče, veškeré přizpůsobování a 

zavádění online verzí bylo hlavním zájmem všech vydavatelství, která se snažila vyhrát 

konkurenční boj. 

 Když se podíváme do střední a východní Evropy, proces nazývaný „mediální 

transformace“ se otevřel díky vnitřním nepokojům po roce 1989. Využívání počítače a 

internetu nabíralo rychlý spád, a jak již bylo zmíněno, od roku 2000 se masmédia a způsob 

žurnalistiky transformovaly ve vysoce komercializovaný průmysl založený na zpětné 

vazbě s veřejností. Transformace médií byla také považována za přechod od 
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nedemokratické situace k situaci demokratické, značně se totiž rozšířila možnost svobody 

projevu, na rozdíl od komunisticky vymáhaného „společenského ticha“. 75  

 Tento přestup musel zákonitě ovlivnit v podstatě všechna světová vydavatelství 

tištěných materiálů, která musela s digitalizací začít určitým způsobem bojovat, nebo 

naopak začít s digitalizací spolupracovat. V Americe byl prvním časopisem, který začal 

vycházet také v digitální podobě, časopis C &D. Časopisy však nezačaly na digitalizaci 

reagovat pouze tím způsobem, že začaly převádět své obsahy do elektronické podoby, 

začaly také využívat digitální paměťové nosiče, které dávaly jako přílohy. Prvními z nich 

byly již diskety. Disky se používaly jako přílohy k přenášení audionahrávek a reklam, již 

v první dekádě 21. století však většina časopisů začala publikovat pouze na webu. Podle 

Ludovica je však měly nahradit spíše internetové blogy.76 

 Blogy jsou prostorem, kde můžeme přijít k mnoha informacím, velká část z nich 

však může být také naprosto zbytečná. To proto, že na internetu nefungují žádná výběrová 

řízení ani cenzura. Můžeme si jednoduše do svého blogu psát cokoliv, co chceme, bez 

kontroly relevantnosti zvenčí. Takovýto blog většinou spravuje pouze jeden člověk, jehož 

jeho blog určitým způsobem reflektuje na základě zvolených témat. Co se týče relevance 

informací, na blogy se tedy rozhodně spoléhat nemůžeme, a není tak divu, že v otázce 

důvěryhodnosti informací jsou stále na prvním místě časopisy či jejich online verze, jak mi 

bylo potvrzeno i všemi třemi respondenty v praktické části práce. 

 Blogy vznikly jako nové odvětví literární kultury, často se však pro lidi stávají 

těžko rozeznatelnými od zpravodajských webů. Kvalitu blogu totiž mimo správce ovládají 

také čtenáři, kteří mohou na diskuzi blogu reagovat, a tím ho obohatit diskuzí. Tento fakt 

vidím jako velkou výhodu jak blogů, tak veškerých elektronicky zpracovaných informací. 

Na tištěné slovo jen těžko zpětně s rychlostí zareagujeme a ještě můžeme diskutovat o 

našich názorech s ostatními přímo pod textem, jak již bylo rozebráno v kapitole týkající se 

hypertextuality. 

 Dalším specifikem a výhodou i nevýhodou zároveň, které blog obnáší, je to, že 

pouze jeho správce vybírá texty, které na stránkách zůstanou a které nikoliv. Když potom 

autor blogu nemá potřebu text zachovat, nenávratně zmizí a už nikdy nespatří světlo 

světa.77 Mně se to však s tím vším množstvím informací, které může kdokoliv kdykoliv 

                                                           
75Jirák, Köpplová, 2009, s. 46-49 
76Ludovico, 2011, s. 47-51 
77Tamtéž 
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nahrát do svého blogu nejeví jako takový problém, ba naopak, dochází alespoň k 

lehké regulaci nadbytečných informací, a to samovolně. Mně se větším nebezpečím jeví 

nehlídanost veškerých procesů, které se na internetu dějí, což mu dává jeho 

charakteristickou svobodu, zároveň však může vést k mnohým neduhům. Veškeré 

blogerství by se dle mého názoru mělo chápat spíše jako volnočasová aktivita, kde se může 

člověk odreagovat a diskutovat. Co se týče seriózních informací, měl by uživatel 

vyhledávat spíše tištěné zdroje či jejich oficiální digitální či online verze, kde se může na 

relevantnost informací více spolehnout. I v těchto online verzích se dá rozvinout následná 

diskuze uživatelů, nehrozí však takové riziko nerelevantnosti. 

 Problematikou přechodu od tisku k blogu se zabýval Ludovico, podle něhož bych 

nyní ráda shrnula rozdíly mezi blogy a tiskovou produkcí. Prvním aspektem srovnání je 

produkce, která se spíše naklání blogu, jelikož má nízké pořizovací náklady a je zdarma 

k přečtení, zatímco tisk má vysoké pořizovací náklady a jeho tvorba vyžaduje určitý stupeň 

odborných znalostí. Navíc jakmile médium vytiskneme, již nemůžeme změnit či opravit 

jeho obsah, jako je tomu v případě blogu. To však může správce udělat a zároveň uživatel 

si může blog přečíst pouze tehdy, když má elektronické připojení k internetu a vlastní 

elektronické médium, které jeho čtení umožňuje. Na druhou stranu, tištěná média jsou nám 

přístupná vždy, i kdyby všude vypadla elektřina, ale zase v nich nemůžeme vyhledávat 

dále. Ve vytištěných verzích také nemůžeme dále proměňovat jejich design, ale zato 

působí na více našich smyslů. Tištěné tituly působí totiž také na náš čich či dotyk, což nám 

elektronická média nemohou zpřístupnit, tedy alespoň doposud. Jednou z největších výhod 

blogu je to, že může být psaný v reálném čase. Jeho správce ho může aktualizovat 

kdykoliv se mu zachce a vysílat tak lidem ty nejaktuálnější informace. Uživatelé pak 

mohou okamžitě projevit zpětnou vazbu a mohou se pohybovat ve světě naprosté aktuality. 

Oproti tomu právě tisk není nikdy produkován v reálném čase. Může být sice flexibilní, ale 

většinou se jedná o periodické opakování v určitou dobu. Jeho odkazy v obsahu se tedy 

týkají informací, které jsou aktuální od jednoho vydání k dalšímu.78 

 Blogy však nejsou to jediné, co internet nabízí. Vznikají všemožná diskuzní fóra, 

ve kterých uživatelé diskutují na téma určité problematiky, která je zajímá, a kterou má 

dané fórum společnou. Tím, že se diskutuje v anonymitě, odpadá tendence lidí jevit se 

v tom nejlepším světle a některým uživatelům se může diskuze stát vskutku přínosnou a 

nápomocnou. Vedle diskuzních fór vzniká také spousta názorových webů, které jsou 

                                                           
78Tamtéž, s. 11-113 
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zaměřeny opět na konkrétní názorovou problematiku a ten, kdo se o podobné odvětví 

zajímá, tam může nalézt spřízněnce svých názorů a samozřejmě, jelikož celá síť internetu 

je vysoce interaktivní, o dané problematice následně diskutovat. 

 Možnost diskuzí na webu a šance snadno nalézt weby zabývající se problematikou, 

kterou uživatel vyhledává, je sice usnadňující výhodou v dohledávání informací, 

neznamená to však, že tyto možnosti nemají žádné nedostatky. Numbert Geoffrey připisuje 

virtuálním technologiím záměr zničit základní překážky v oběhu a produkci dokumentů. 

Každý totiž může něco vyprodukovat a předložit to čtenářům. Podle Geoffreyho však 

čtenář nikdy nemůže docílit stejného prožitku při čtení informací na webových stránkách, 

jako se mu dostane při četbě tištěného materiálu. V tištěných médiích vidí vždy větší 

spolehlivost, ať už se téma týká čehokoliv, a veřejnost si to dle jeho mínění také 

uvědomuje. Nemá tedy strach o pohasnutí čtení a nedostatku nových textů, za hrozbou 

považuje naopak přehlcení texty, které nejsou ničím přínosné ani důležité, čímž nám 

ztěžují hledání relevantních informací. K tomu se ještě digitální materiál stal živnou 

plochou pro komerční využívání v podobě všemožných reklam či prodeje informací a 

různých textů.79 

 Tištěná média se ve své působnosti nechtěla nechat tak snadno vyšachovat ze hry a 

s pokročujícími technologiemi si začala nacházet cesty, jak nedovolit svůj zánik. Po 

vynaleznutí tiskárny Xeros 9700, která přišla na trh v roce 1977, najednou došlo 

k možnosti ke snadnému a levnému tisku i v domácnostech. Tato skutečnost otevřela tisku 

nové možnosti v tištění publikací. Novou levnější a bezpečnější metodou se stal takzvaný 

tisk na požádání (print on demand). Tento tisk se stal bezpečnějším zejména proto, že se 

nemusí tisknout obrovský náklad, který by se potom třeba neprodal. Tisk na požádání tak 

umožnil zisky i takovým titulům, kterým by se tisk ve velkém množství nevyplatil, neboť 

by se neměly šanci dostat do plusových hodnot.80 Tím sice tisk nevyhrává úplně, nicméně 

alespoň se udržuje vedle elektronické záplavy blogů naplněných informacemi. 
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80Ludovico, 2011, s. 70-71 
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5. TIŠTĚNÁ MÉDIA VE VĚKU DIGITALIZACE, ELEKTRONICKÉ VERZE 

 

 Jak již bylo řečeno výše, periodický tisk se stále drží na trhu i přes příchod 

digitalizace. Beze sporu je však jejím nástupem ovlivněn a nyní bych ráda obecně ukázala 

jak. 

Tabulka 1: Počet titulů novin a časopisů od roku 1995 - 201581 

 
  ROK INDEX 

Ukazatel 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 
2015/ 

1995 

2015/ 

2010 

2015/ 

2014 

Počet titulů novin a 

časopisů 

4 

380 

3 

295 

4 

399 

5 

265 

5 

028 

5 

017 

5 

127 
5 181 1,18 0,98 1,01 

Počet titulů novin 1 

047 

815 1 

406 

1 

662 

1 

381 

1 

391 

1 

394 

1 500 1,43 0,9 1,08 

  deníků 75 103 116 122 110 110 109 109 1,45 0,89 1 

Z toho 
vydávaných 

2-3x týdně 
12 5 5 5 7 10 11 11 0,92 2,2 1 

  1x týdně 144 80 100 90 117 154 156 156 1,08 1,73 1 

  
Méně často 816 627 

1 

185 

1 

445 

1 

147 

1 

117 

1 

118 
1 224 1,5 0,85 1,09 

Počet titulů časopisů 
3 

333 

2 

480 

2 

993 

3 

603 

3 

647 

3 

626 

3 

733 
3 681 1,1 1,02 0,99 

  
Pro širokou 

veřejnost 

1 

638 

1 

326 

1 

666 

1 

967 

1 

962 

1 

892 

1 

939 
1 915 1,17 0,97 0,99 

Z toho 

Pro 

specifické 

skupiny 

čtenářů 

1 

695 

1 

154 

1 

327 

1 

636 

1 

685 

1 

734 

1 

794 
1 766 1,04 1,08 0,98 

Počet titulů novin a 

časopisů na 1 tis. 

obyv. 

0,42 0,32 0,43 0,52 0,48 0,48 0,49 0,49 1,16 0,94 1,01 

 

 Vidíme tedy, že podíl tištěná média si stále své postavení drží, přestože musí 

konkurovat online a elektronickým verzím. Jakou šanci může mít tisk dál v naprosto 

zasíťovaném světě? Disponuje několika charakteristikami, které jsou blízké pouze jemu. 

Na rozdíl od elektronických médií má tištěné médium svou fyzickou část, prostor, je reálné 

a fyzické. Naopak digitální prostor se oproti tisku jeví nepořádným a neuspořádaným, 

snaží se sice napodobit fyzické stránky mnoha způsoby, zatím se mu to však zcela nedaří.82 

Další důležitou unikátní vlastností tištěného slova je tzv „repeatability“ tedy schopnost 

opakování se. Od vynálezu knihtisku je tato vlastnost dle McLuhana nejdůležitější částí 

tisku. Digitální prostor má sice možnost vytvářet nekonečné množství identických kopií, 

                                                           
81Nipos,[online] 2016, [cit. 2016-06-15] 
82Ludovico, 2011, s. 55-56 
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stačí však jedna nepatrná změna obsahu (např. změna barvy, fontu apod.) a celý dokument 

se změní. Jako příklad můžeme uvést tištěné noviny, které i když nám spadnou na zem, 

zůstanou původní, bez následků. Dokonce, i když z nich vystřihneme obrázek či článek, 

můžeme jej schovat pro další použití.83 

 Ačkoliv se tištěné tituly stále drží, například americký trh vykazuje pravidelně 

dlouhodobý pokles prodeje tištěných periodik a čtenáři postupně odcházejí do digitálního 

prostoru. Proto také inzerce v tištěných časopisech stagnují, zatímco na tabletech dochází 

k jejich růstu.84 To se potom týká zejména zpravodajských titulů, kterým se snížil prodej 

s příchodem elektronických verzí. Nejen u zpravodajských, ale také u zájmových titulů 

zabývajících se čímkoliv, co je těsně spjato s elektronikou či novými technologiemi, je 

potenciál k oslovení značného množství čtenářů. Proto je jedním z nejprodávanějších 

elektronických titulů na americkém trhu časopis Game Informer Magazine s necelými 

třemi miliony prodaných kusů měsíčně.85 Zásadním předpokladem, ze kterého práce 

vychází, je určitá pravděpodobnost ohrožení situace tištěných médií v České republice. 

Podle dostupných informací vidíme, že se tištěná média na českém trhu stále drží, 

digitalizace jim nekonkuruje tolik jako například na americkém trhu, kde byly tištěná 

vydání zasažena více.  

Na počátku tisíciletí vycházely převážně publikace, které zpochybňovaly přímý vliv 

digitálních médií na média tradiční. Dnes již však vzhledem k příznakům remediace, 

konvergence či linearizace musíme považovat tato díla za neplatná či jen částečně 

pravdivá. Od roku 2006 začaly tištěné tituly postupně přecházet ke svým elektronickým 

verzím a dnes již mají svou internetovou verzi novin každé významnější noviny. 

Zpravodajské weby bývají velmi často aktualizovány, proto se stávají vhodným místem 

pro poskytování těch nejaktuálnějších zpráv, téměř minutu po minutě, je- li třeba. Nabízí 

tím čtenářům více podrobných informací o průběhu určité události s velmi krátkou časovou 

prodlevou. Tím se liší od svých tištěných vydání, která mají mnohdy obsah zpracován lépe 

a podrobněji, ale chybí jim tato aktuálnost, zejména díky pomalejšímu zpracování a 

ostatním procesům s nimi spojeným. Internetové verze si potom čtenář může otevřít 

kdekoliv, kde má u sebe některé z technologií, které jeho četbu umožňují. Dobře fungující 

internetové zpravodajství by mělo být ve svém zájmu i zájmu čtenářů schopno přizpůsobit 

své webové stránky všem zařízením, které bývají k tomuto účelu využívány, viz obrázek 1. 
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84Indvik, [online]. 2013[cit. 2016-04-27]  
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Obrázek 1 : Responsivní web se dokáže přizpůsobit všem zařízením86 

 

 
 

 Internetové verze tištěných novin jsou čtenáři zobrazovány na klasických 

počítačích, noteboocích či chytrých telefonech, které v dnešní době již lidé využívají 

běžně, během chodu celého dne. Uživatelé webu prostřednictvím počítačů spíše očekávají 

přehledný a rychlý náhled aktuálních zpráv. Naopak různé prohlížení videí, obrázků a 

četba dlouhých obsáhlejších článků jsou více využívány uživateli tabletů. K tomu neustále 

stoupá návštěvnost zpravodajství z mobilních telefonů, jak můžeme vidět v tabulce 2. To 

způsobuje, že je již nutná také mobilní verze webových stránek, kterou je možno vytvořit 

dvěma způsoby. Jedná- li se o web jednoduššího charakteru, nabízí se využití 

responzivního webu, čili webu, který je přizpůsobený konkrétnímu zařízení. Naopak u 

webů se složitější grafikou je lepší jít stránku po stránce a co nejlépe ji přizpůsobit 

mobilnímu zařízení. Díky obměňování každé stránky zvlášť druhá varianta není zrovna 

nejvhodnější pro online deníky, které často mění strukturu stránky přidáváním nových 

informací a každá z jejich sekcí může mít i jinou grafiku. U těchto deníků se totiž na 

stránce nachází příliš mnoho prvků, které se neustále mění a je tak složité je díky časové 

náročnosti správně aktualizovat. Samozřejmě však existují jako u všeho výjimky, jako 

např. u online deníku Los Angeles Times, který je vytvářen responzivně.87 Konečně 

poslední verzí je nativní aplikace do telefonu, kterou si může uživatel stáhnout v obchodu 

s aplikacemi daných platforem, jako např. Google Play, AppStore a další.88 
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Tabulka 2: Vývoj užívání chytrých telefonů a tabletů s porovnáním s počítači a notebooky 

od roku 2003 do roku 201589 

 

 
 

 A jak je možné, že tablety a mobilní telefony získávají postupně převahu nad 

užíváním notebooků a počítačů? U mobilních telefonů se stává jejich velikou výhodou 

rychlost toho, jak mohou vydavatelé čtenáře informovat o nejnovějších událostech a 

upozorňovat je na to, co se právě stalo, a to prostřednictvím mobilních aplikacích. Ty by 

proto měly být navrženy tak, aby vyhovovaly uživatelům, kteří je používají „za pochodu“ a 

vyžadovaly tak minimální pozornost. To znamená, že nejsou žádoucí žádná dlouhá 

vyprávění, nýbrž krátké články, které jsou pro obrazovku mobilních telefonů ideální.90 

Telefony se také navzájem svými vymoženostmi liší typ od typu, je tedy třeba, aby byla 

verze pro mobilní telefony co nejjednodušší, aby ji mohlo obsáhnout co největší možné 

množství z nich.  

 

Vydavatelství tištěných médií má tudíž dvě možnosti. Buď se přizpůsobit nové 

době a inovovat se v oblasti digitalizace, například rozšířením elektronických verzí svých 

tištěných titulů na web, či k ní přejít úplně. Může také docházet ke slučování různých dříve 

                                                           
89Tamtéž 
90Garcia, [online], [cit. 2016-03-09] 
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oddělených redakcí a médií, jako došlo např. v roce 2014 u vydavatelství Centrum 

Holdings a Economia, které se spojily v částečnou fúzi.91 Jak se čtenáři postupně 

přesouvají od tištěných periodik k těm elektronickým, vzniká také potřeba a nápad alespoň 

část zpravodajství zpoplatnit i online. To zavedly již například webové verze 

Hospodářských novin či týdeníku Respekt. 

 

Tištěná média, ať už se týkají zpravodajství či zájmových témat, můžou s denním 

(či vícedenním) zpožděním čtenářům poskytovat podrobný rozbor a analýzu události, o 

jejichž existenci už pravděpodobně vědí díky televiznímu, mobilnímu a internetovému 

zpravodajství. Tištěné noviny však poskytují čtenářům únik z digitálního světa, možnost 

„být odpojen“. Nabízí absolutní ticho a klid, které lidé upřednostňují o víkendech. Zejména 

také díky tomu, že v dnešním uspěchaném světě plném digitálních médií, počítačů a 

televize, si rádi občas odpočineme od obrazovek a namáhání očí. Mnoho zaměstnání také 

bývá propojeno s užíváním elektronických technologií, čas od času tak není od věci od 

obrazovek utéct. To se děje nejčastěji o víkendech, kdy má většina lidí klid od pracovního 

vytížení. Proto by se vydavatelé novin měli zaměřit zejména na víkendová vydání, kde 

mohou využít všech výhod, které tisk nabízí. Stále je však čtenost tisku o poznání menší, 

než četba elektronických vydání. Tomu je tak zejména proto, že většina lidí má k internetu 

rychlý a neomezený přístup. 

 

Noviny jsou médium zprostředkovávající prosté i komentované informace o 

politických, hospodářských, společenských a kulturních událostech. V posledních letech 

však noviny a zpravodajství prošly mnoha změnami různého druhu. Jsou to četné změny 

ve struktuře, obsahu, vizuální podobě a i distribuci. Vedle tradičních tištěných novin se 

díky novým technologiím a celosvětovému rozšíření internetu stále častěji setkáváme s 

novinami v podobě elektronické verze. V České republice se elektronické verze tištěných 

deníků začaly prodávat počátkem roku 2011 a od té doby jejich prodej neustále narůstal, 

jak můžeme vidět v tabulce 3. 

 

 

 

                                                           
91Aust, [online]. [2016-03-06]. 
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Tabulka 3. Prodej digitálních verzí novin a časopisů v počátku vlny digitalizace v České 

republice (rok 2011-2012).92 

 

 

 
 

 

 

 Tato data se vztahují, jak vidíme, do roku 2012. V průběhu přizpůsobování se 

vydavatelství různým nových technologiím a vytvářením nových aplikací potom v roce 

2014 tvořil podíl elektronických verzí až 15 % celkových prodejů tuzemských listů, jak 

dokládá tabulka 4 a 5. 

 

Tabulka 4 a 5:Podíl digitálních verzí na celkovém prodeji deníků (zdroj dat: ABC ČR, září 

2014)93 

 

 

 

                                                           
92Aust, [online], 2013 [cit. 2016-04-16] 
93Aust, [online]. 2014 [cit. 2016-01-07]. 
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PODÍL DIGITÁLNÍCH VERZÍ NA CELKOVÉM PRODEJI DENÍKŮ 

titul prodaný náklad z toho digitální verze % z digitální verze 

Blesk 256.549 14.528 6 % 

Mladá fronta Dnes 169.593 6.477 4 % 

Deník 150.435 100 - 

Právo 94.272 0 - 

Aha! 61.331 0 - 

Lidové noviny 40.177 5.998 15 % 

Hospodářské noviny 35.537 4.535 13 % 

Sport 38.359 1.068 3 % 

 Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků dosáhl v loňském roce podle dat 

795,5 tis. výtisků, což bylo o 7 % méně než v roce 2014. To znamená, že proces 

průměrného klesání celkově prodaného nákladu postupně klesá, ačkoliv se do něj počítají i 

elektronické verze. Poukazuje to pravděpodobně k čím dál tím větší lenosti čtenářů si za 

informace platit, když mohou mít zprávy přístupné online zadarmo. 

 

Tabulka 6: Průměrný prodaný náklad deníků v roce 2015, změna vs. 2014.94 

deník 2015 (ks) změna (%) 

Blesk 244 287 -8,0 

MF Dnes 154 800 -9,6 

Deník 139 645 -7,8 

Právo 88 442 -6,9 

Aha! 58 054 -7,0 

Lidové noviny 39 664 4,4 

Sport 37 941 0,8 

Hospodářské noviny 32 695 -4,8 

celkem 795 512 -7,1 

 

                                                           
94MEDIAGURU, [online], 2016 [cit. 2016-04-15]. 
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Jestli tištěné verze přežijí, závisí na tom, jak dobře se editoři a vydavatelé 

přizpůsobí multiplatformnímu světu. Existenci tisku ohrožovalo v minulosti rádio, posléze 

i televize, nyní přebírají roli novin tablety. V budoucnosti ale nemusí žádná z existujících 

platforem zaniknout. Proměna tištěných novin v digitální době se dotýká několika 

oblastí:95 

 

V první řadě dochází ke zmenšování formátu. Stačí se jen zamyslet a vzít do rukou 

tištěné noviny ze starší doby. Formáty byly velké, často formátu A3, někdy i větší. Po 

nástupu digitalizace, kdy přišly elektronické verze, čtečky a mobilní telefony, se tištěná 

média byla nucena přizpůsobit trendům. Vedle malých mobilních obrazovek bylo pro 

čtenáře nelehké přecházet znovu k širokým tištěným vydáním, které při čtení např. 

v dopravních prostředcích nejsou tolik pohodlné, jako verze menšího formátu. Proto se 

většina novin začalo přizpůsobovat formátu A4. Přechod mezi četbou digitálních vydání a 

tištěné formy by proto již pro čtenáře neměl být tolik rozdílný, ale naopak pohodlnější.96 

Tím si, jak si myslím, tištěné noviny snaží udržet svou pozici ve čtenosti a konkurovat 

verzím digitálním. 

 

Další změna probíhá v didaktické roli novin, čímž míním fakt, že noviny sice 

ztratily oproti digitálním verzím časovou výhodu informovanosti, neztratily však schopnost 

čtenáře lépe informovat a vzdělat. Elektronické verze bývají často zkracovány na úkor 

kvality článků, naopak u tištěných médií se zachází do detailů. Mnohokrát si u 

elektronických verzí můžeme všimnout nápisu pod článkem „více se dozvíte v tištěné 

verzi“. Tato informační funkce novin přežívá i přes elektronickou dobu tak, jako působila 

v 18. a 19. století. To ostatně potvrzuje také zkušenost hlavního editora Mladé Fronty 

DNES, který poukazuje na čtenost online verzí především se záměrem rychlých a 

jednoduše dostupných informací, zatímco čtenost tištěných médií se odvíjí dle něj spíše od 

touhy po rozšířenosti základních informací.97 Podobnou skutečnost míní i šéfredaktor 

Hospodářských novin, Martin Jašminský, připodobňuje to však spíše počátku digitalizace, 

kolem roku 2000- 2005. Zatímco v období tisku se dle Jašminského exkluzivnější 

informace schovávaly spíše pro papír, web si je většinou z papíru přebíral až ve chvíli, kdy 

tištěná verze vyšla, protože tím vydavatelství nechtěla kanibalizovat nebo podřezávat 

                                                           
95Garcia, [online], 2012 [cit. 2016-03-29] 
96Tamtéž 
97Z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
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tištěný svět. Na druhou stranu, v dnešní době plně nastoupené digitalizace míní, že 

v tištěných verzí může být v podstatě ta samá kvalita informací, jako ve verzích 

tištěných.98 Konkrétně Hospodářské noviny tomu mají přizpůsobenou strategii, je tedy 

možné, že i tato informační funkce tištěných médií postupem času zeslábne. Podobná 

situace je i v Mladé Frontě dne, kde na internet bývají dávány především kratší, přehledné 

zprávy o právě probíhajících událostech, kdežto pro papírové vydání jsou připravovány 

delší články analytického charakteru, velké rozhovory a dlouhé komentáře.99 

 

Pokud se tištěné noviny mají udržet, měly by se také snažit přizpůsobit proměně 

čtenářských návyků. V multiplatformním mediálním světě totiž jeden informační kanál 

zároveň ovlivňuje druhý, a to i z pohledu čtenářských návyků, které se přizpůsobují 

nejnovějším technologiím a procesům. Pozornost čtenářů a obecně příjemců nových médií 

je nízká a roztěkaná, nikdy nestojí na místě. Uživatelské publikum se díky zrychlování 

veškerých procesů stává méně a méně trpělivým. „Od kolegů z on-line redakce iDNES.cz 

vím, že „internetoví čtenáři“ delší texty čtou – až na výjimky – nepříliš rádi, což se 

projevuje tím, že z článku odcházejí jinam,“ komentuje tuto situaci Špaček.100 

 

 V průběhu následujících deseti let bude dle mého názoru pravděpodobně přibývat 

takových uživatelů, kteří budou konzumovat informace ze všech možných platforem a 

budou očekávat stejný typ okamžitého výsledku a uspokojení. Úspěch novin a tištěných 

médií obecně budou spočívat v tom, jak se tomuto trendu přizpůsobí a nakolik tak vyjdou 

svým čtenářům vstříc v jejich požadavcích. 

 

 

5.1. ZPŮSOB DISTRIBUCE ELEKTRONICKÝCH VERZÍ 

 

 Od roku 2005 začala popularita elektronických verzí novin pro výše míněné 

technologie postupně nabírat na obrátkách, poté radikálně narostla od roku 2010, což se 

stalo zejména díky zvýšení užívání chytrých telefonů a příchodem iPadu. V dnešní době 

jsou již informace přístupné na všech nových zařízeních, a to v různých formátech. 

S novými zařízeními a technologiemi přichází zároveň také nový způsob distribuce. Jak 

                                                           
98Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 
99Z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
100Tamtéž 
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můžeme pozorovat, existují modely, které se snaží reprodukovat tištěné verze v digitální 

formě. Vedle nich se nachází druhý typ modelů, kde dochází k nabídce komplexního 

systému služeb postaveného na fragmentaci klasických novinových formátů, záleží už na 

strategii daného vydavatelství. 

 

 Jedním k největším digitálním „stánkům“ na světě patří PressReader, který nabízí 

přes 2000 aktuálních novin z celého světa, včetně např. české Mladé Fronty DNES. Tato 

aplikace nabízí přesnou digitální kopii tištěného periodika s plnou grafikou, čímž 

umožňuje čtení repliky tištěných stránek v kvalitním rozlišení i pro tablety a mobilní 

telefony.101 V České republice působí v tomto ohledu internetový portál Publero, který 

nabízí prohlížení elektronických verzí novin a časopisů ve formátu PDF. Tato služba je 

dostupná pro webové prohlížeče u počítačů i jako aplikace pro mobilní telefony. Oproti 

tištěné verzi má tato služba výhodu zejména co se týče ceny distribuce, možnosti přístupu 

do archivu starších vydání, vlastněním funkce vyhledávání textu, čtení jak online, tak 

offline, možnosti zvětšování či zmenšování textu dle libosti i možnosti ukázkových čísel 

zdarma u většiny titulů.102 

 

Obrázek 2: Aplikace PressReader103 

 

 

                                                           
101Noviny do mobilu, tabletu a čteček [online]. 2014 [cit. 2016-02-09] 
102Hampl. [online]. 2013 [cit. 2016-03-13] 
103Noviny do mobilu, tabletu a čteček [online]. 2014 [cit. 2016-02-09] 
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Obrázek 3: Služba Publero- aplikace pro iPhone a pro webové prohlížeče počítačů104 

 

 
 

 

5.2. ZPOPLATŇOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

 

 V průběhu posledních dvaceti let se postupně utvářel vztah mezi tištěnými 

novinami a online médii fungujícími prostřednictvím internetu. Ještě v 90. letech minulého 

století byly informace, které byly uváděny na internetu, považovány za nespolehlivé, a lidé 

jim tak nepřikládali váhu a pravdivost. Ke špatné kvalitě zpravodajství na webu docházelo 

také proto, že ti nejlepší novináři psali pro tištěné verze. Pro psaní internetových článků tak 

byli často najímáni mladší, levnější a méně zkušení novináři, kteří často pouze 

reprodukovali obsah tištěných vydání na web. Čtenářů online verzí proto nebylo mnoho a 

vydavatelé tak neviděli internetové verze jako výdělečné, nevěřili návratu investic. 

V dnešní době sice důvěryhodnost i počet čtenářů internetových verzí vzrostl, převládají 

však spíše bezplatné verze a jen málo kdo je ochoten si za informace platit, jak potvrzuje i 

vedoucí grafik Lidových novin Štěpán Korčiš. „Proč si budu kupovat Lidové noviny na 

tablet, když si to na Lidovky.cz můžu přečíst zdarma,“105 cituje typického konzumenta 

zpravodajství dnešní doby. Na druhou stranu, vždy je těžké si získat s novinkami nové 

konzumenty. Je třeba se pro ně stát natolik atraktivní, aby byli ochotni si za produkt či 

službu zaplatit. S elektronickými médii to může fungovat podobně. „Samozřejmě, že 

pokud něco čtenářům nabízíme zadarmo a potom se to snažíme zpoplatnit, tak je to pak 

obtížnější. Ale ten trend je jednoznačný a myslím si, že většina vydavatelských domů 

k tomu bude směřovat, protože vyrobit obsah pro web je stejně náročné, jako vyrábět ho 

                                                           
104Hampl. [online]. 2013 [cit. 2016-03-13] 
105Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze 2 
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pro papír,“106komentuje situaci Jašminský. Zároveň však podotýká, že přesto je třeba se 

snažit udělat elektronické verze natolik kvalitní a dostat do nich natolik zajímavé a 

důvěryhodné informace, aby se čtenáři odpoutali od nedůvěřivosti. Poté je možné, že si 

čtenáři na elektronické verze zvyknou více a nebudou je utlačovat do ústraní.107 

 

 V červenci roku 2014 byla provedena agenturou Median studie o způsobech 

monetizace (zpoplatnění) obsahu na internetu. Ve výsledcích bylo znát, že stále převládají 

spíše platby offline, než online. Rozšířit na internetu placený obsah je těžké zejména proto, 

že je pořád veliká možnost získat podobný obsah zdarma. Podle výsledků je více než 15% 

respondentů ochotno zaplatit za digitální obsah, přičemž záleží také na jejich věku a 

vzdělání. Nejčastějším důvodem pro koupi online obsahu bývá doporučení, cena, rychlost 

a odborné informace. Naopak dvě třetiny respondentů uvedly, že nemají žádný pádný 

důvod k tomu, aby za digitální obsah platily.108  

 

 Zpoplatnit digitální obsah na internetu lze buď přímo, formou předplatného, či 

prostřednictvím jednorázových plateb za konkrétní vydání. Druhým způsobem je 

zpoplatnění obsahu nepřímo, kdy uživatel neplatí penězi, ale například zhlédnutím 

reklamy.109 U tradičních médií je hlavním příjmem prodej výtisků a inzertního prostoru. 

Jak však vzrůstal počet domácností s internetových připojením a k tomu nastoupily 

digitální distribuční platformy, začalo postupně docházet k poklesu těchto příjmů. Internet 

sice napomohl tištěným médiím rozšířit jejich obchodní modely a nastolil online reklamu i 

placený elektronický obsah, to však stále nestačí na pokles příjmů z reklamy v tisku. „Ani 

noviny jen pro tablet nefrčí. Echo vzniklo jen pro e- verzi, ale neuživilo se, muselo do 

papíru, aby vůbec sehnali inzerci,“110 komentuje tuto situaci Korčiš. Nepřímé zpoplatnění 

na internetu probíhá prostřednictvím různých reklamních forem a platebních modelů, 

přičemž k nejčastějším z nich patří bannerová reklama, textová reklama, videoreklama, 

mobilní reklama či reklama při vyhledávání. Reklama na internetu může potom být 

financována v podobě platby za počet zobrazení, počet kliknutí, za akvizici či a zveřejnění 

reklamy.111 To nám, co se týče sledovanosti reklamy, udává mnohem přesnější čísla, než u 

inzerce tištěné. „Elektronická média mají výhodu v tom, že se v nich mnohem lépe měří 

                                                           
106Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 
107Tamtéž 
108MEDIAN. [online]. 2014 [cit. 2016-04-19]. 
109Monetizace obsahu na internetu studie [online]. 2014 [cit. 2016-04-20] 
110Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze 2 
111Monetizace obsahu na internetu studie [online]. 2014 [cit. 2016-04-20] 
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reklama a její účinnost. Když vezmete inzertní trh elektronických médií, není tam inzerce 

nic moc. Tištěná média generují mnohem víc peněz. Internet jde rychle nahoru,“112 

podotýká k situaci inzertních ploch Jašminský. 

 

 Poklesy z příjmů tištěných periodik však není nemožné kompenzovat, a to zejména 

díky nárůstu mobilních zařízení a rozšíření znalosti elektronického čtení. Myslím si, že 

elektronická publikace by se zejména kvůli zainteresovanosti čtenářů neměla stát pouhou 

kopií své tištěné verze, měla by se naopak naučit využívat výhod jednotlivých 

distribučních kanálů a pracovat s nimi. Díky možnosti interakce se čtenáři může web a 

aplikace proměnit pasivního konzumenta (jak je tomu u tištěných verzí) v aktivního 

spolutvůrce online médií, což je, jak si myslím, jejich největší výhoda a těžiště zájmu 

čtenářů. 

 

 Většina českých celostátních deníků již dnes nabízí možnost digitální verze své 

tištěné podoby na internetu, kterou zpřístupňuje přes digitální trafiku či v mobilních a 

webových aplikacích.113 Hospodářské noviny nechávají zpoplatňovat svůj kompletní obsah 

na webu ihned.cz, a to metodou metered paywall. V aplikacích pro chytré telefony a 

tablety obsah zpřístupňují prostřednictvím systému iOS a Android, a to jak v nativní 

formě, tak ve formátu PDF.114 V porovnání k tomu, Lidové noviny se vydaly trochu jinou 

cestou a nabízejí přístup k elektronické podobě svých titulů prostřednictvím webové čtečky 

přístupné z různých zařízení, bez ohledu na jejich operační systém.115 

 

5.3. CESTA K ROZHODNUTÍ: TIŠTĚNÁ VS. DIGITÁLNÍ MÉDIA 

 

 Podle předchozích zjištění je evidentní, že existující novinářský byznys se 

nepodmínečně změnil. Ráda bych se nyní zamyslela nad podvojností informací z tištěných 

a elektronických médií a shrnula stručně jejich klady a zápory, abychom před sebou měli 

ucelený obraz šíření informací v dnešní informační společnosti. 

 Začnu shrnutím výhod a nevýhod tištěných médií, které jsem vypozorovala. První 

výhodou je to, že estetická forma vydávání tiskovin nebyla ještě ničím pro odběratele 

                                                           
112Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 
113Slížek. [online]. 2014 [cit. 2016-05-02] 
114http://hndigital.ihned.cz/ 
115Lidové noviny spouští novinku, přelomovou digitální čtečku. [online], 2014 [cit. 2016-04-01] 

http://www.ihned.cz/
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nahrazena. Celkový dojem z výtisku v ruce zatím nemůže elektronická forma nahradit. 

Dalším aspektem je tradice, kterou zatím žádné elektronické médium také nemá. Pro čtení 

novin ani nepotřebujeme přístup k internetu nebo dobitou baterii, prostě si je vezmeme do 

ruky a můžeme v klidu kdekoliv číst. „Stále lidé vnímají, že co je napsané v novinách, je 

serióznější a více pravda. Z velké části to tak opravdu je. Ale víc a víc je už i 

v elektronickém světě kvalitních médií takže spíš je otázka, pohodlnosti,“116 dokládá mi 

tuto úvahu Jašminský. Tištěná média jsou také jedním z mála masových médií, která 

nejsou fragmentovaná, ale například celonárodní výtisky jsou zastoupeny všude, což dává 

dobrý prostor pro inzerenty. Nevýhodou tištěných médií je na druhou stranu cena nákladu, 

která je zákonitě vždy vyšší. Jak doplňuje Jašminský, „některá vydavatelství už zavřela 

papírová vydání a soustředí se už jen na web.  Ta tištěná média s sebou mají totiž velkou 

část nákladu, který je zatěžuje, jako papír a distribuce, což v elektronickém světě neřešíte a 

nemáte. Tam vlastně máte náklady jen na zaměstnance a vývoj aplikací,“117což může 

vskutku přinést ohromnou finanční úlevu. Dalším aspektem je využívání papíru, který 

zasahuje do životního prostředí a ochuzuje lesy, což je bez diskuze samo o sobě velkou 

otázkou. Tisk také nenese schopnost naprosté aktualizace, mezi výtisky je vždy nějaká 

prodleva a nemůže tak vyzdvihnout ty nejaktuálnější informace. Noviny či časopisy také 

nemohou být interaktivní. Čtenáři nemohou sdílet své názory a diskutovat mezi sebou nebo 

i s vydavateli, jelikož je vše dané na papíře. Tento trend sdílení a diskuze nad všemi 

možnými informacemi je dnes velice aktuálním a je obrovskou výhodou online 

zpravodajství, které sice nemusí nést tolik podrobných informací, může být však naopak 

rozvíjen o mnohé další informace právě v diskuzi. 

 Elektronická média mají oproti těm tištěným větší poptávku, nejvíce potom 

bezplatné online verze. Internet se rozšiřuje takovým způsobem, že je hned po televizním 

vysílání nejčastějším zdrojem k získávání informací pro veřejnost. Klíčovou výhodou 

digitálních online zpráv je schopnost měnit se v reálném čase a podávat tak aktuality, které 

se mohly stát jen pár minut před zveřejněním článku. Na web se také dá zakomponovat 

mnohem více informací a zpráv, než do tištěného média. Člověk si potom dle sekcí může 

vyhledávat to, o co má největší zájem a nemusí listovat, než se ke svému tématu dopracuje. 

To však může být zároveň i nevýhodou, díky častému odbíhání čtenářů od zpráv, kdy se 

čtenář nechá „strhnout“ k jiné tématice, kterou na obrazovce zahlédne a mnohdy již 

nedočte původní zprávu. To zná, pravděpodobně téměř každý nás když se zamyslí, jakým 

                                                           
116Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 
117Tamtéž 
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způsobem online zpravodajství čte. Dalším kladem je již zmiňovaná interaktivita. 

Uživatelé mohou pod článek s informacemi ihned napsat svůj názor a tím pádem rozvinout 

diskuzi. Pro vydavatele je určitě také značnou výhodou náklad. Nevýhodou elektronických 

médií je to, že jak uživatel neustálé obnovování článků na webu, vydavatelé musí neustále 

hledat zdroje a informace, kterými by weby doplňovali. Tím vzniká také problém 

nadbytečných a „zbytečných“ informací, které jsou vydávány zkrátka jen proto, že něčím 

se web aktualizovat musí. Mnohdy tak upadá vizuální stránka zpravodajství na úkor 

informovanosti a čtenáři tak nemohou mít tak silný estetický zážitek ani hluboké informace 

o dění.  

V této oblasti se mé předpoklady výše zmíněného potvrdily také pohledem pana 

Bohumila Špačka. Podle něj mají čtenáři elektronických verzí novin při čtení nižší 

komfortnost a nemohou se tedy u čtení cítit tolik uvolněně. Na rozdíl od čtenářů online 

verzí se mohou soustředit na jeden daný článek, do kterého jsou zrovna začtení a nemusí 

odbíhat od tématu jinam. Naopak čtenáři elektronických verzí jsou tímto zahlcováni- 

neustále mají možnost přebíhání k jiným článkům a tématům, které se jim zobrazují při 

čtení. To čtenáře zákonitě svádí od textů odbíhat a na internet tak bývají dávány především 

kratší, přehledné zprávy o právě probíhajících událostech.118 Čtenář se tak dočte nové 

informace, bývají však zkrácené a nedotáhnuté do hloubky, poskytují tak čtenáři spíše 

povrchový pojem o problematice, což ho může v dosti případech ochuzovat o zajímavé 

informace, které se na webu ani nedočte. V tom potom dle mého názoru spočívá výhoda 

tištěných verzí a je to jedním z důvodů, proč by se měly vedle elektronických verzí ve 

světě médií udržet. Pro papírové bývají připravovány, alespoň jak je tomu v deníku Mladá 

fronta DNES, delší články analytického charakteru, velké rozhovory, dlouhé komentáře.119 

Myslím si, že toto je přesně ten důvod, proč tištěná média stále nacházejí své čtenáře, 

kterým nejde pouze o kvanta informací, které nám nabízí internet, ale jedná se jim 

především o kvalitu informací, kterou dle mého názoru tištěná média disponují více. 

Můžeme však pozorovat i další strategie, kde jsou elektronické verze vydávány ve stejné 

kvalitě, jako verze tištěné, a probíhá tak určitá snaha o vylepšení mínění o digitálním 

zpravodajství. Tyto verze však bývají placené, jak je tomu například v případě 

Hospodářských novin.120 

                                                           
118Z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze 1 
119Tamtéž 
120Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, v příloze číslo 3 
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 Jak můžeme vidět, přestože jsou v dnešní společnosti značně populární elektronická 

média, zejména v jejich bezplatné a jednoduše provedené úpravě s možností rozvoje 

diskuze, tisk má stále své výhody a domnívám se, že právě proto nemůže z trhu zmizet 

úplně. Vydavatelství tiskovin jsou tak směřovány k tomu, aby inovovaly svá zpravodajství 

a rozšířily své noviny či časopisy taktéž do elektronické podoby. Většina vydavatelství 

tiskovin toto už pochopila a snaží se vyhovět všem svým odběratelům, jak těm 

přikloněným elektronickým médiím, tak fanouškům tištěného textu. Výtisk nikdy nemůže 

obsahovat tolik informací jako web, proto často dochází k tomu, že v tištěných verzích se 

nachází informace uznané vydavateli za nejdůležitější, internetové zpravodajství potom 

slouží často jako rozšíření tištěné verze. Není to však samozřejmě pravidlem a je možné se 

od tištěných vydání naprosto odpoutat. To přesně provedlo například jedno z nejstarších 

kontinuálně vydávaných periodik na světě, Lloyd´s List. Tento londýnský deník vychází 

již od roku 1734. Následně byla v roce 2011 představena jeho aplikace pro čtení tohoto 

titulu na AppStore, což se uchytilo takovým způsobem, že od roku 2013 vycházejí tyto 

noviny pouze v tištěné verzi.121 Na tomto příkladu tudíž můžeme vidět, že i tato možnost 

úplné digitalizace není vylučitelná. V České republice se tato skutečnost však zatím 

nepotvrdila. Štěpán Korčiš mi uvedl ve své výpovědi jako příklad časopis Dotyk, 

elektronický týdeník, který vychází pouze v elektronické verzi a je dostupný zdarma. 

Stejně ho však nikdo nezná, stahuje si ho necelých 30 000 lidí a neužívá se. A to dle 

Korčiše dělá své zpravodajství opravdu pěkně a kvalitně již tak čtyři-pět let.122 Možná jen 

potřebujeme více času na adaptaci na nové trendy a technologie, nebo se zkrátka chceme 

stále držet určitým způsobem tradic. 

 U nás v republice tedy můžeme rozpoznat, že i tištěné tituly mají stále své čtenáře a 

ačkoliv poptávka po nich klesá, stále není zanedbatelná. Nejnovější data za poslední půl 

rok (poslední čtvrtletí roku 2015 a první čtvrtletí roku 2016), že zásah tištěných titulů 

v České republice skutečně na vysoké úrovni stále je. Výsledky ukazují, že za čtrnáct dní si 

nejméně jeden deník vycházející v republice přečetlo 65% populace, což je přibližně 5, 7 

milionů osob ve věku 12- 79 let. Dalším faktem je, že čtenářem alespoň jednoho 

časopiseckého titulu na českém trhu je 83% občanů ve stejné věkové kategorii, tedy cca 

7,3 milionů osob.123 

 

                                                           
121Musil. [online]. 2013 [cit. 2016-04-27] 
122Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze číslo 2 
123Data MEDIA PROJEKTU za 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016. [online]. [cit. 2016-05-20]. 
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5.4. BUDOUCNOST TISKU 

 

 Snad každý, kdo se přiblíží tématu digitalizace a začne nad touto oblastí přemýšlet, 

si dříve či později položí otázku, jak to asi bude s digitalizací pokračovat dále, co dalšího 

přinese a zda se tradiční média včetně tisku ve světě elektronických zařízení udrží, nebo 

v budoucnu naprosto pominou. Myslím si, že zamýšlet se nad tím, zda jsme se v rámci 

digitalizace vydali správnou cestou a zda nám něco užitečného přinese, je trochu 

irelevantní a nemá tedy smysl si tuto otázku pokládat ve smyslu přesvědčení, ale spíše jako 

čistou úvahu a zamyšlení se nad budoucností. Digitalizace je totiž pro nás v podstatě již 

jedinou možnou cestou a je tak třeba ji začít brát jako součást každodenního života jak 

s jejími výhodami, tak nevýhodami. S tím, jak přišel vynález emailu, se rozmohla teze, že 

při odesláním jakékoliv zprávy nebylo ublíženo byť jedinému stromu na celé naší planetě. 

Kancelářské papíry jsou využitelné jednou a poté již ztrácí na důležitosti. Tak je to i 

s emaily, jen při jejich využívání nedochází k užívání přírodních materiálů, tedy papírů. 

Kyberpunk nazývá papír tělem a obrazovku kovem. Není důležité, nakolik si konkurují 

nebo mutují a jsou si odlišní, nakonec se stejně navzájem potřebují. Oba tyto způsoby 

šíření informací však mají dobré a obhajitelné důvody k tomu, aby se mohly cítit nadřazení 

jeden druhému. Digitální média totiž leží na dlouholetých zkušenostech tisku, co se týče 

rozvržení a obsahu.124 Takto vidí situaci s tištěnými médii Ludovico a přikládá tisku 

nepopiratelnou sílu. Myslím si však, že tlak médií je takový, že se tisk může určitým 

způsobem pozměnit. Poměrně pravděpodobnou se mi zdá myšlenka šéfredaktora 

Hospodářských novin, pana Martina Jašminského, která nezavrhuje tisk, nicméně přináší 

možnosti zamyšlení se nad jiným způsobem jeho užíváním. „Je možné, že se některé 

deníky promění do týdeníků, nebo že budou vycházet třikrát týdně, nebo jen v nějakých 

dnech apod. Můžou se změnit formáty, může to být různě provázané. Ale myslím si, že 

budou existovat mnohem déle. Podle někdejších prognóz by neměla být tištěná média už 

dnes. Ono je to ale podle mě ještě taky tak, že tištěná média mají své kouzlo jak pro 

čtenáře, tak pro inzerenty. Stále dosahují většího kreditu, než elektronická média. Stále lidí 

vnímají, že co je napsané v novinách, je serióznější a více pravda. Z velké části to tak 

opravdu je…. Ve Skandinávii jsou třeba modely, kdy noviny vychází třeba jen úterý až 

pátek s argumentem, že přece se toho přes víkend tolik nestalo. Takže ty noviny musí mít 

                                                           
124Ludovico, 2011, s. 115 
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mnohem víc svého obsahu. Jsou tedy teorie o tom, že noviny budou spíše takový 

analyticko- komentářový týdeník každý den.“125 

 Bylo by jednoduše poněkud zvláštní v době internetu, sociálních sítí, mobilních 

telefonů a dalších možných technologiích moderní informační společnosti tyto možnosti 

pokroku nevyužívat. Na druhou stranu, když se zamyslíme, analogové hodiny také neustále 

s radostí využíváme, což se s předchozím vskutku moc neslučuje. Je to tím, že lidé si 

zkrátka na některých tradičních věcech zakládají a chtějí si je udržet i ve světě všech 

možných technologií. Podle Eca je nesmyslné věštit budoucnost.126 Člověk je ale přirozeně 

zvídavý tvor, proto si myslím, že nezamýšlet se nad budoucností pokroku je pro člověka 

téměř nemožné. Člověk s inovacemi neustále nějakým způsobem pracuje a slovy 

McLuhana: „Budoucnost práce je v učení. Budeme se muset naučit žít ve věku 

automatizace. Jedná se o známý model, platný pro veškerou elektronickou technologii.“127 

Hlavní editor deníku Mladá fronta DNES, Bohumil Špaček, se k tomuto tématu vyjádřil 

podobným způsobem tak, že „Mediální branže je velmi dynamická, je proto těžké cokoli 

předpovídat; přesto mám za to, že papírové noviny budou existovat přinejmenším ještě 

desítky let. Je ovšem možné, že přijde nějaký netušený technologický průlom, který 

způsob konzumování zpráv revolučně změní. Nevíme ovšem, co by to mohlo být. Podobně 

jako si před dvaceti lety sotvakdo uměl představit chytrý telefon, či před třiceti lety masové 

rozšíření internetu.“128 V podstatě i v současnosti u nás v České republice nalezneme shodu 

s myšlenkami Umberta Eca, který upozorňuje na tu samou nemyslitelnost věštby 

budoucnosti dalšího postupu elektronických médií a jejich života po boku médií tištěných. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 
126Eco, Carriere, 2010, s. 41 
127McLuhan, 1991, s. 319 
128Z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

1. METODOLOGIE 

 

V této práci jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Podle Anselma L. 

Strausse a Juliet Corbinové:„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, 

jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů 

kvantifikace.“129 Již podle názvu můžeme sami usoudit, že v kvalitativním výzkumu to není 

kvantita, ale především kvalita získaných informací, o co nám v první řadě jde. Dle rad Jana 

Hendla je nutné si nejprve vymyslet téma a definovat k němu základní výzkumné otázky, 

bez kterých se nedá ve výzkumu pokračovat. Tyto otázky však nejsou nikdy naprosto 

pevně dané, naopak se postupně během sběru dat, či i u práce na výzkumu samotném, 

mohou za chodu měnit.130Nejsou však tím jediným, co se během výzkumu mění. Za 

pochodu se totiž mohou formovat i nové a nové hypotézy nebo teorie, jak upravit směr a 

záměr výzkumu samotného, především co se týče sbíraných dat i zkoumaných oblastí.131 

Hlavní otázkou mého výzkumu je to, jak se vybraná česká periodika 

přizpůsobovala a vyrovnávala s nástupem digitalizace, a jak se s ní vyrovnávají v 

současnosti. Vedlejšími otázkami jsou potom konkrétní postupy a úvaha nad výhodami a 

nevýhodami té které verze, uplatněním tištěných periodik v budoucnosti a pokračováním 

tištěných médií ve věku digitalizace. 

Na základě těchto otázek a nastudování základních informací k tomuto tématu, jeho 

kontextu a zjištění potenciálních zdrojů, jsem si zvolila metodu kvalitativního výzkumu, 

který se nejlépe k dané problematice hodí. Můžeme v něm totiž postupy přetvářet, 

navzájem propojovat a měnit, aby přesně zapadaly do zvoleného tématu a přinesly nám co 

nejvíce možných informací. Tyto informace se pak mohou, jak již bylo řečeno výše, měnit 

i prostupem konkrétního výzkumu samotného. 

 S tím souvisí i vybrané metody kvalitativního výzkumu, které nejsou na rozdíl od 

těch kvantitativních standardizované132 a u stejného typu kvalitativního výzkumu se 

mohou, případ od případu, lišit. Důležité je totiž to, že výzkumník získá ucelený vhled do 

                                                           
129Strauss, Corbinová, 1999, s. 10 
130Hendl, 2005, s. 50 
131Tamtéž, s. 50 
132Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 18 
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sledované problematiky, včetně jejího kontextu.133 Nejde mi zde tedy o získání kvanta dat 

a následné zobrazení v grafech a tabulkách. Jde mi naopak o účelový výběr 

reprezentativního vzorku a získání hlubšího přehledu o dané problematice. Proto jsem 

vybrala jen menší vzorek českých tiskovin, konkrétně tři případy, a snažila se nahlédnout 

do jejich situace, než abych porovnávala všechny české tištěné tituly, ale neměla šanci 

k nim hlouběji proniknout.  

„Data se induktivně analyzují a interpretují. Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze 

získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, který získává 

kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí. Výzkumník ve svém hledání významů a 

snaze pochopit aktuální dění vytváří podrobný popis toho, co pozoroval a zaznamenal. 

Snaží se nevynechat nic, co by mohlo pomoci vyjasnit situaci,“134popisuje formování 

kvalitativního výzkumu Hendl. Takto přesně probíhalo sestavení výzkumu mé diplomové 

práce. Snažila jsem se nahromadit příhodné množství informací s určitou kvalitou, na 

základě nichž se mi potom otevírala témata a další potenciální možnosti, které jsem na 

začátku sběru dat ani nepředpokládala. 

 Je na místě podotknout, že kvalitativní výzkum má své klady i zápory. Nejčastěji je 

kvalitativnímu výzkumu vytýkáno, že je příliš subjektivní, je skoro nemožné ho replikovat 

a obtížně se zobecňuje, protože bývá hodně specifický. Navíc se s ním obtížně ověřují 

hypotézy a teorie a je časově hodně náročný.135 Ale to, co někteří berou jako zápory, 

mohou být pro jiné naopak klady.136 Jak uvádí Hendl, výzkumný proces je vždy 

kompromisem a u kvalitativního výzkumu se za hloubkový náhled do problému platí 

především menší transparentností.137 Výhodou je i možnost zkoumání jednotlivých 

procesů, kontextu a navíc i individuálních podmínek každého tématu zvlášť. V neposlední 

řadě kvalitativní výzkum umožňuje navrhovat nejrůznější teorie138 a sběr dat není příliš 

závislý na výzkumníkově znalosti tématu, které hodlá zpracovávat.139 

V rámci kvalitativního výzkumu se ve své práci zaměřím na dvě výzkumné 

metody, jimž jsou práce s dokumenty a strukturované rozhovory. Tyto metody by měly 

pokrýt všechny aspekty mnou zvoleného tématu a poskytnout mi tak dostatek dat. V 

                                                           
133Hendl, 2005. Str. 52 
134Tamtéž, s. 52 
135Tamtéž, s. 52–53 
136Tamtéž, s. 53 
137Tamtéž, s. 53 
138Tamtéž, s. 53 
139Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 18 



50 
 

jednotlivých podkapitolách postupně popíši všechny metody a možnosti jejich využití v mé 

práci.  

 

1.1. PRÁCE S DOKUMENTY A FYZICKÝMI DATY 

 

 Tato metoda by teoreticky mohla sama o sobě tvořit jediný zdroj dat potřebný pro 

vypracování vědecké práce nebo může doplnit jiné metody, jako jsou pozorování nebo 

rozhovor140, což je právě případ mé práce. Hendl popisuje předmět zkoumání této metody 

následovně: „Za dokumenty se považují taková data, která vznikla v minulosti, byla 

pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum. 

Výzkumník se tedy nezabývá tím, co je již k dispozici, ale musí to vyhledat.“141 Proto 

průběžně do práce zapojuji nejrůznější statistiky prodaného nákladu, vytvořených aplikací, 

webových stránek apod., a to nejen v části praktické, ale snažím se vše zakomponovat již 

do teorie, aby měla práce ucelený koncept. Snažila jsem se vyhledat taková data, která jsou 

dostatečně názorná, avšak nechtěla jsem zase práci přeplnit tabulkami a grafy, proto jsem 

se snažila využívat tuto metodu v přiměřeném měřítku vůči textu. 

Mezi hlavní výhody práce s dokumenty a fyzickými daty patří rozmanitost 

dokumentů, a tedy možnost zjistit informace, které by jinak šly těžko dohledat a menší 

pravděpodobnost, že u těchto dat dojde ke zkreslení ze strany výzkumníka, tak jak se tomu 

může stát u jiných vědeckých metod. U této metody se můžeme setkat se subjektivitou 

pouze u výběru jednotlivých zdrojů, ale ne u informací z nich získaných, které jsou 

objektivní. Mně se staly nejužitečnějšími dokumenty zejména informace dostupné 

z webových stránek konkrétních publikací, weby obsahující konkrétní informace o 

nákladech a produkci médií a odborné weby. Během zpracovávání dokumentů je důležité 

nejprve si definovat výzkumné otázky a to, co budeme považovat za dokument. Podle toho 

se bude následně postupovat při jejich sběru. Potom se provede pramenná kritika a na 

závěr se dokumenty interpretují s ohledem na cíle výzkumu.142 Mým cílem bylo tedy získat 

k dané problematice potřebná data, která byla dostupná, a následně je zanalyzovat v kontextu 

s využívanými teoriemi. 
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1.2. STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY 

 

Další výzkumnou metodou, kterou jsem v mé práci použila, jsou strukturované 

rozhovory. Ty se řadí, jak uvádí Hendl, mezi metody kvalitativního dotazování, kde jde 

především o naslouchání, kladení otázek a získávání jejich odpovědí.143 Tyto metody jsou 

natolik nosné, že se dají použít samostatně a praktická část mé práce by mohla stát pouze 

na nich, ale většinou se doplňují i jinými metodami144, například prací s dokumenty a 

fyzickými daty, o které jsem psala výše. 

Strukturované rozhovory s otevřenými otázkami, kterých využívá má práce, tvoří 

řada pečlivě naformulovaných a seřazených otázek, na něž má respondent odpovědět. V 

tomto typu kvalitativního dotazování jsou možnosti tazatele značně omezené, což se hodí, 

pokud výzkumník potřebuje minimalizovat variaci otázek a ohlídat si, že se data získaná z 

jednotlivých rozhovorů nebudou výrazně strukturně lišit a dají se mezi sebou vzájemně 

srovnávat.145 Podle Dismana se „v  kvalitativním výzkumu snažíme sebrat „všechna data“ 

(teď trochu přeháním) a nalézt struktury, pravidelnosti, které v nich existují.“146 

Pro strukturované rozhovory jsem se rozhodla jakožto pro vhodný zdroj dat v mé 

případové studii prováděné na zástupcích třech českých periodik. Ve výzkumu jsou 

vybrány tři deníky, které mají v České republice dlouhodobější působnost. Zvolila jsem 

deníky Hospodářské noviny, Mladá Fronta DNES a Lidové noviny. Jedná se o periodika 

podobného charakteru a tak mne zajímalo, jak se který z nich s digitalizací vyrovnává a 

zda se jejich taktiky a vnímání liší, nebo jsou obdobné. Z každého z vybraných periodik 

jsem potom dohledala vhodného zástupce k zodpovídání mých dotazů, přičemž kritériem 

pro mě byla dlouhodobější působnost dotazovaného v daném deníku. Za Hospodářské 

noviny se studie zúčastnil šéfredaktor Martin Jašminský, za Lidové noviny šéfgrafik 

Štěpán Korčiš a za Mladou Frontu DNES dotazy zodpovídal hlavní editor Bohumil 

Špaček. V mém případě se však nejednalo primárně o rozhovory tváří v tvář, ale probíhaly 

spíše zprostředkovaně přes e-mail. To především z důvodu časové vytíženosti respondentů. 

Já jsem se snažila respondentům vyhovět ve způsobu komunikace, co to nejvíce šlo. Všem 

jsem nabídla možnost setkání a záznam rozhovoru, aby nemuseli nic psát a dlouze 

vymýšlet. Také pro mě byl lákavější rozhovor tváří v tvář, zejména kvůli možnosti 
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doplňujících otázek a rozvinutí rozhovoru, což se prostřednictvím elektronické 

komunikace praktikuje složitě. Nakonec dali dva z respondentů přednost zodpovězení 

mých dotazů prostřednictvím emailu, data jsem od nich tedy nakonec obdržela písemně. 

Na druhou stranu, i tyto písemné odpovědi mají zajisté své výhody, jelikož při odpovídání 

na mé otázky písemnou formou měli respondenti naopak více času na řádné promyšlení 

odpovědi a mohli tak odpovědět delší a více promyšlenou větou. Třetí z respondentů, pan 

Jašminský z Hospodářských novin, se přiklonil k osobnímu rozhovoru. Při tomto živém 

rozhovoru jsem se osnovy otázek (která je přiložena v příloze) nedržela úplně striktně. Jak 

jsem však již výše zmiňovala, při strukturovaném rozhovoru lze totiž otázky modifikovat 

či doplňovat i během rozhovoru.147 Tomu se tak nakonec i stalo zejména v podobě toho, že 

mi některé klíčové odpovědi byly podány v jiné otázce než v té, která k nim až v dále 

směřovala. Snažila jsem se potom další dotazování přizpůsobit tak, aby nemusel odpovídat 

na to samé, o čem se již dříve sám rozpovídal.  

Mezi další výhody strukturovaných rozhovorů patří především to, že při jejich 

průběhu má tazatel minimální vliv na kvalitu rozhovoru. Navíc jsou takto získaná data lépe 

analyzovatelná a strukturu informací určují především sekvence otázek. Strukturované 

rozhovory jsou vhodné i pro případy, kdy výzkumník nemá možnost interview opakovat 

nebo ho trápí nedostatek času, ve kterém by se mohl respondentovi věnovat. Mezi 

nevýhody naopak patří úzké zaměření, kdy výzkumník nemá šanci se v průběhu rozhovoru 

doptat na jednotlivé výroky respondenta. Kromě toho je problematické i to, že různým 

respondentům se kladou stejně formulované otázky a přehlíží se situační kontext 

interview.148 To u mých otázek šlo stranou taktéž, jelikož jsem čas face- to- face strávila 

pouze s jedním z respondentů. S panem Jašminským probíhal rozhovor v budově 

Hospodářských novin, kde jsme však seděli v zákoutí bez hluku, tudíž rozhovor probíhal 

velice příjemně. Jak jsem již zmiňovala, výhodou pro mě bylo to, že pan Jašminský se rád 

sám o problematice rozpovídal, abych mu tak nezasahovala do myšlenek, nechala jsem ho 

mluvit a kladla doplňující otázky, ke kterým jsem neměla u zbylých dvou respondentů 

šanci. 

Po ukončení rozhovoru potom bylo nutné ihned provést transkripci, tedy přepis dat 

z diktafonu. Transkripci jsem provedla ještě ten samý den po ukončení rozhovoru, abych měla 

informace ještě v čerstvé paměti, a doslovně, aby mi neunikly žádné detaily, které by pro mě 
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později mohly být důležité.  Poté jsem se již snažila o samotnou analýzu. Důležitým momentem 

při analýze je kategorizace, kdy jsou pojmy řazeny do jednotlivých kategorií tak, aby byly lépe 

srozumitelné.149 Výsledek postupné analýzy by pak měl zahrnovat vyplynutí všech společných 

a odlišných prvků, které jsou získány od jednotlivých respondentů, v souvislosti s rozřešením 

výzkumné otázky. 

V každém výzkumu se také výzkumníci setkávají s určitými etickými otázkami. V první 

řadě je důležité ujistit respondenty o zajištění jejich anonymity a získat od nich informovaný 

souhlas na základě podání informací o cíli výzkumu, což jsem provedla, ať už rozhovor 

probíhal osobně, či prostřednictvím emailové komunikace. Všichni respondenti byli upozorněni 

na možnou anonymitu a na možnost vynechat kteroukoliv z otázek, při které by měli pocit 

možnosti úniku interních informací jejich periodika. Všichni moji respondenti však byli velice 

vstřícní a otevření a anonymitu nevyžadovali. 

 

1.3. PROPOJENÍ VÝZKUMNÝCH METOD 

 

Obě z výše uvedených metod mají svá specifika, a proto v různých částech mé 

práce používám rozdílné metody, které kombinuji tak, aby se vzájemně doplňovaly a já tak 

mohla důkladně prozkoumat sledované téma z více úhlů pohledu, než jak by mi to 

umožnila jen jedna vědecká metoda. V prvních částech pracuji s dokumenty a daty 

získanými z  internetu. Jsou však i pasáže teoretické části práce, kde se mi výborně hodila 

některá z odpovědí respondentů, a proto, když taková situace nastala, využila jsem jejich 

odpovědi v kontextu zejména potvrzení či opozici vůči některému z autorů, z jejichž 

myšlenek teoretická část vychází. V praktické, stejně jako v teoretické části, vycházím 

právě z této metody, jelikož mi dává ověřitelný základ dat, který potom mohu porovnat 

s tím, co jsem se dozvěděla ze strukturovaných rozhovorů. Dokumenty jsou po určité době 

pátrání sehnatelné a plně k dispozici, a zároveň se z nich dá vyčíst i velké množství 

informací, které bych jinak sháněla jen obtížně. V praktické části práce potom již více 

využívám informací z rozhovorů. Ty mi poskytnuly náhled na sledovanou problematiku z 

jiného úhlu, a i když takto získaná data jsou principem o něco subjektivnější, 

zainteresovanost zpovídaných mi pomohla lépe pochopit sledovou problematiku 
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přizpůsobování se digitalizaci oněch třech vybraných českých titulů, deníků Hospodářské 

noviny, Mladá Fronta DNES a Lidové noviny.  

 

2. DIGITALIZACE, JEJÍ VÝVOJ A VLIV NA VYBRANÉ DENÍKY V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

V dobách před digitalizací tvořily informace získávané z tištěných publikací 

velikou většinu toho, jakým způsobem se k lidem mohly informace donést. Pro české 

celostátní deníky přišel obecně velký rozmach po druhé světové válce. To především díky 

faktu, že po skončení války začala mít na naši republiku i její média obrovský vliv západní 

kultura, pročež se začal slibně rozvíjet reklamní trh a média se tak vzápětí 

zkomercializovala a začala se čím dál tím více podřizovat inzerentům. 

S příchodem internetu si potom začala i tradiční média uvědomovat jeho výhod. Jak 

uvádí Milan Šmíd: „Hodnotu svých informací pro internet si uvědomila i samotná tradiční 

média, která opustila služby zprostředkovatelů, a buď sama, nebo ve spojenectví s 

internetovými operátory se zapojila do budování portálů s informačními službami.“150 

Tímto způsobem vznikly dnešní internetové stránky s adresami iDNES.cz, iHNed.cz, 

novinky.cz, lidovky.cz. Už v 90. letech se tím totiž internetové stránky staly potřebným 

doplňkem každého tradičního média. Webové stránky byly nejprve však z větší části 

opravdu jen doplňkem a propagačním nástrojem, který měl podpořit odbyt, značku a 

některé produkty příslušného média. Sílu nového média nejprve prokázaly nezávislé e-

ziny, neboli elektronické magazíny, webové stránky s obsahem, který byl periodicky 

obnovován a na nichž uživatelé publikovali informace, na které v tradičních médiích 

nezbylo již místo.151V České republice až do roku 2007 nedocházelo k očekávanému 

snížení zájmu o denní tisk, pozorovaný v mnoha částech světa, zejména v Severní Americe 

a některých zemích Západní Evropy. Rozmach internetu a nástup nových médií, které 

mimo jiné změnily také způsob trávení volného času a s tím související proměny mediální 

konzumace, se na českých denících negativně odrazily až kolem roku 2008. V tomto roce 

se denně prodalo o 7 % méně výtisků než v roce předešlém. V nabídce se neobjevil žádný 

nový deník a prodaný náklad tak poklesl téměř všem českým deníkům.152 Tento jev se 
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však mohl vyskytnout díky počátečnímu strachu z elektronických verzí, jak komentuje 

Korčiš. „Vydavatelé měli obavy z "kanibalizace" papíru, proto nasadili poměrně vysoké 

ceny. A tím, že se to nechytlo, vlastně náklady papíru klesají stejně, jako by klesaly v e- 

vydání. Nicméně to stejně na začátku kupovali spíš geekové153, než tradiční čtenáři 

papíru.“154 S tím souhlasí i Jašminský, který považuje počátek digitalizace médií v České 

republice za velice náročný. Počátky vytváření elektronických verzí vůbec musely přinést 

mnoho síly. „Klíčové je to, že musíte mít obsah, za který je někdo ochoten platit. Druhá 

věc je, že musí být hrozně jednoduché a uživatelsky příjemné se k tomu obsahu dostat. 

Podle různých studií vyplývalo, že pokud má člověk udělat více než 3 kliky, tak už jde od 

věci pryč.“155 Už jen vymýšlení správného přístupu a takového obsahu, který by mohl stát 

doposud nenavyknutým čtenářům za zaplacení si verze na webu, musel stát vydavatelství 

mnoho úsilí a námahy. 

Rozmach nových mediálních technologií a pokrok internetu však začaly postupně 

nutit vydavatele k uvažování o dalších modelech doručování informací. Začal se postupně 

zvyšovat důraz, který vydavatelé kladli na internetové stránky svých titulů, a s tím 

související úpravy newsroomu a slučování redakcí.156 Text se začal postupně, ale jistou 

cestou digitalizovat a stěhovat se na monitor počítače, který začínal být postupně stále více 

používaným a vyhledávaným spotřebičem. Na to se tištěná média snažila reagovat a 

vylepšit svou vizuální komunikaci. Alena Jaklová uvádí, že ve snaze zvýšit čtenost svých 

titulů aktualizují někteří vydavatelé periodik i prvky nonverbální. To zejména tím, že se 

snaží zvýšit kvalitu papíru, tisku a podobu tištěného titulu se snaží připodobnit internetové 

verzi. Periodický tisk těmito opatřeními vynakládá snahu se více přizpůsobit stále 

rychlejšímu způsobu života dnešní populace. Do listů vydavatelé také zařazují mnohem 

více obrazů a užívají nekvalitní autentické fotografie. Verbálně zprostředkované informace 

začaly vyměňovat dynamické a zábavné obrazy, často bez jakéhokoli textového 

doprovodu, spíše pro pobavení čtenáře a jazyk začínal čím dál tím více zastávat pouze 

funkci pomocnou.157 

 Největší boom digitalizace a nových technologií v České republice se poté 

rozdmýchal kolem roku 2010. Od té doby začala nabírat rychlých obrátek. V září roku 

2012 bylo v České republice 6,1 milionů uživatelů internetu, plná polovina obyvatelstva. Z 
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toho bylo více než 3 miliony lidí starších 16ti let. Ti používali počítač v podstatě denně a 

s ním ruku v ruce také internet. Počet lidí nakupujících na internetu stoupnul v posledních 

letech 4,5 krát.158 To vše svědčí o tom, jaký byl příchod internetu a digitalizace obrovský 

hit. S tím, jak přibývalo uživatelů internetu a nových technologií, byla vydavatelství 

tlačena k tomu, aby zavedla elektronické verze svých tištěných titulů a obstála tak 

v konkurenčním boji. Nic z těchto procesů se neodehrálo samozřejmě ráz na ráz, postupně 

se však přizpůsobila snad všechna vydavatelství. 

 Ráda bych nyní stručně představila tištěné tituly, které jsem vybrala pro svou 

případovou studii za účelem analýzy toho, jaký vliv má digitalizace na tištěná média a 

jakým způsobem se s ní tištěné tituly a lidé, kteří na nich pracují, vyrovnávají. Na základě 

rozhovorů s dlouholetými členy působícími ve vybraných tištěných médiích se snažím 

získat vedle grafů a čísel také osobní náhled na vliv digitalizace. Ráda bych potom 

posoudila, nakolik se shodují data, která jsem získala z různých zdrojů, s výpověďmi, které 

mi byly poskytnuty při strukturovaných rozhovorech.  

 

3. HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 

 

3.1. STRUČNÝ VÝVOJ PŘED DIGITALIZACÍ 

 

První číslo jednoho z nejznámějších českých informačních titulů, Hospodářských 

novin, vyšlo 14. dubna roku 1957 a jednalo se tehdy o vyloženě ekonomicky zaměřený 

týdeník. Prvním vydavatelstvím, které začalo Hospodářské noviny vydávat, bylo 

nakladatelství Orbis. To potom zanedlouho nahradilo, až do roku 1990, vydavatelství Rudé 

právo. Od tohoto roku se však díky transformaci médií dostalo pod křídla vydavatelství 

Economia, které v tom samém roce vzniklo159 a deník Hospodářské noviny vydává až 

dodnes. „Zakladatelem a akcionářem této společnosti (Economia a.s.) byly státní 

organizace a instituce (Československá tisková kancelář, Úřad vlády) a rovněž statni banky 

(Československa obchodní banka /ČSOB/Komerční banka“160 
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Začátkem 90. let 20. století si většina českých vydavatelů periodického tisku začala 

hledat sponzory s potřebným kapitálem, aby podpořili výrobu a redakci. Tímto směrem se 

vydalo také vydavatelství Economia161 a v roce 1992 získalo svého prvního zahraničního 

investora, jímž bylo vydavatelství Handelsblatt- Dow Jones Investments B. V.162 V této 

době přibyly nové rubriky, témata a navýšil se počet stran, což novinám pochopitelně 

značně prospělo. Nedlouho po této změně došlo v Hospodářských novinách k dalšímu 

zlomu, staly se totiž plnobarevným deníkem a mohly tak konkurovat na trhu. 

 

 V roce 1999 se potom majoritním vlastníkem Economia, a tedy i 

Hospodářských novin, stalo německé vydavatelství ekonomického a odborného tisku , 

Verlagsgruppe Handelsblatt. Economia v tu dobu také poprvé spustila zpravodajský 

portál iHNed.cz,163 čímž se začala téměř okamžitě vyrovnávat s nastupující digitalizací. 

  

3.2. PŘECHOD K DIGITALIZACI 

 

 Ačkoliv byl jasný nástup digitalizace, většina českých tištěných médií si vystačila 

pouze s částečnou online verzí.  V roce 1999 se také vydavatelství Economia, a s ním 

spojené Hospodářské noviny, začaly věnovat digitalizaci obsahu. Na trh byla uvedena 

první aplikace Hospodářských novin pro iPad, 164čímž se začaly začleňovat do procesu 

digitalizace. Dalším výrazným milníkem byl pro Hospodářské noviny rok 2006, kdy 

Společnost Handelsblatt– Dow Jones Investments B. V., která vydavatelství Economia a.s. 

ovládala, přeskupila svou vlastnickou strukturu. Společnost prodala celý svůj minoritní 

podíl čítající 23, 5 procenta ve společnosti Handelsblatt – Dow Jones Investments B. V. 

jejímu majoritnímu vlastníkovi, společnosti Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH.165 

 

Jen o dva roky později, v srpnu 2008, skupina Verlagsgruppe Handelsblatt prodala 

svůj většinový podíl v Economii podnikateli Zdeňku Bakalovi166  a jeho společnosti 

Respekt Publishing. Důvodem prodeje byl pravděpodobně zejména výrazný propad 

prodejů, který přišel v souvislosti s hospodářskou krizí projevující se od konce roku 2008. 

                                                           
161Tamtéž 
162Tamtéž, s. 115 
163Dostupné z WWW: http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/ 
164Tamtéž 
165Benda, 2006, s. 122 
166Dostupné z WWW: http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/ 
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Tato krize zasáhla všechna média. To nakonec vedlo ke změně šéfredaktora i vnitřního 

seskupení novin, které se po krizi zase vrátily do lepšího prodeje.167 

 

K přechodu k digitalizaci plné tištěné verze došlo až v nedávné době. Pro 

Hospodářské noviny se tak stalo 29. 9. 2014. Od té doby jsou přístupné online všem 

čtenářům i na webu a v aplikacích pro chytré telefony a tablety. S tímto převodem celého 

obsahu novin na web se Hospodářské noviny staly vůbec prvními novinami v České 

republice, které zavedly zpoplatněný obsah na webu pomocí metody metered paywall. To 

znamená, že určitý počet článků (u Hospodářských novin konkrétně deset) v měsíci je pro 

čtenáře zpřístupněn zdarma, po překročení limitu je již však třeba koupit si předplatné. 

V tu samou chvíli redakce Hospodářských novin přešla na politiku „digital first“, která 

spočívá ve vkládání online zpráv v okamžiku, kdy zrovna probíhají. Hlavním cílem 

uvedení nové digitální podoby Hospodářských novin bylo zvýšit uživatelský komfort pro 

stávající čtenáře deníku, umožnit jim číst obsah novin v čase, kdy jej chtějí číst, a na 

platformách, které jim v daný okamžik nejvíce vyhovují.168 Tento způsob se mi jeví jako 

úměrný čtenářům i potřebě výdělku redakce. Šéfredaktor Hospodářských novin, pan 

Martin Jašminský, vidí v této strategii pro vydavatelství Economia výhodu. „V tomhle 

ohledu tedy dnes máme tu strategii jednodušší, protože můžeme dávat na web okamžitě 

všechno, a stejně to, co dáme dnes na web, můžeme už zítra použít v novinách…… Web 

vnímáme tak, že jsou to ty rychlejší věci, reaguje rychle, ale vzhledem k tomu, že je u nás 

placený, snažíme se tam dávat hodně původních věcí. Já v tom tedy vidím spíš 

komplementární doplňování se.169 Hospodářské noviny tak vůbec jako jediné na českém 

trhu spojily dohromady tištěnou formu novin, elektronickou verzi i bezplatný web, přičemž 

má každá z těchto forem svou vlastní funkci a doplňují se. Tím se dokážou přizpůsobit 

v podstatě všem typům čtenářů, což se jim může stát značnou výhodou. „Rozvíjíme web 

aktualne.cz, který je zadarmo a to je masový web pro lidi, kteří se zajímají o to, co se děje.  

To prodáváme inzerentům s tím, že tam mají velikou masu.  Hospodářské noviny, které na 

webu mají návštěvnost mnohem menší, se snažíme spíše jít přes kvalitní obsah. Snažíme se 

tam dávat původní obsah a je to mnohem více orientované jako business orientovaný web, 

proto za něj chceme peníze. Naše vydavatelství to má v tomto ohledu dobře složené- papír, 

                                                           
167Tamtéž 
168Hospodářské noviny vyjdou v nové digitální podobě. [online], 2014 [cit. 2016-04-25] 
169Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 

http://ihned.cz/
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noviny, velký web zadarmo, užší web za peníze a věříme, že to bude fungovat,170 shrnuje 

Jašminský kladně situaci Hospodářských novin. Já osobně vidím v této propojenosti všech 

uživatelských možností velikou výhodu. Pro nenáročné čtenáře je tu „povrchní“ a plitká 

verze online, pro náročnější čtenáře, kteří se chtějí dostat k informaci hlouběji, nabízejí 

Hospodářské noviny elektronickou i tištěnou verzi, jak už je čtenáři příjemné. Přitom část 

verze může zprvu použít bezplatně, a když pak limit vyprší, už může být na své oblíbené 

zpravodajství natolik zvyklý, že si zkrátka zaplatí spíše, než kdyby tento přístup zdarma 

zprvu neměl. „My tak vlastně využíváme všechny marketingové a obchodní strategie, co 

existují…Dneska jsou možnosti, jak oslovit čtenáře, veliké, což je velký rozdíl proti 

minulosti. Dnes má už mobil a internet už vážně skoro každý.“171 S jakými dalšími 

strategiemi a inovacemi Hospodářské noviny přijdou dále, se nám ukáže v budoucnosti, 

myslím si však, že se budou snažit získat si co nejvíce možných skupin čtenářů a budou 

jednat dle jejich požadavků a výkyvů čísel prodeje. 

 

4. MLADÁ FRONTA DNES 

 

4.1. STRUČNÝ VÝVOJ PŘED DIGITALIZACÍ 

 

Mladá fronta Dnes byla založena v období Pražského povstání, konkrétně 9. května 

1945.172Do roku 1969 vydával Mladou frontu Ústřední výbor Svazu české mládeže. Poté 

vydavatelství převzala Federální rada mládežnických organizací v Mladé frontě, pod jejíž 

hlavičkou vycházela Mladá fronta až do revoluce a následné privatizace českých a 

slovenských deníků. Jak uvádí Josef Benda, až do nabytí účinnosti zákona číslo 497/1990 

Sb. O navrácení majetku SSM lidu České a Slovenské Federativní republiky vykonával 

veškerou správu deníku Svaz mládeže.173 

 

Převod Mladé fronty na soukromou firmu nakonec vyústil k vlastnictví společností 

M a F a. s. s 65ti akcionáři, kteří byli zároveň redaktory mladé fronty. Koncem roku 1991 

založila společnost M a F a. s. společnost MAFRA a. s., na kterou byla poté převedena 

                                                           
170Tamtéž 
171Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 
172Křivánková, Vatral, 1989, s. 35 
173Benda, 2007, s. 90 
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vydavatelská práva deníku Mladá fronta DNES.174 Velmi úspěšné období zažil deník 

Mladá fronta DNES mezi lety 1993 a 1995, kdy se stal nejčtenějším periodikem v České 

republice. Začátkem roku 1995 se náklad vyšplhal až na 500 tisíc kusů, to byl však jen 

výkyv na pár měsíců, po kterých se vše ustálilo. Významnou změnu zaznamenala Mladá 

fronta DNES v roce 2006, kdy prošla výrazným relaunchem.  

Tak jako ostatní deníky se poté Mladá fronta DNES potýkala od roku 2008 se 

silným poklesem prodejů způsobených hospodářskou krizí. Po recesi se však opět situace 

ustálila a Mladá fronta DNES patří stále k jedním z nejčtenějších deníků v České 

republice. V roce 2013 však byla společnost odkoupena Agrofertem, který spadá pod 

vlastnictví Andreje Babiše. Samotné mediální portfolio společnosti má poměrně široký 

záběr. Sdružuje produkty ze všech oblastí mediálního trhu.175  

 

4.2. PŘECHOD MF DNES K DIGITALIZACI 

 

Tak jako veškerá média v podstatě „po celém světě“, také deník Mladá fronta 

DNES se musel začít určitým způsobem vyrovnávat s prvními náznaky digitalizace a 

změnami, které začínala, ale teprve měla bujně přinést. „Nástup internetové žurnalistiky v 

Česku byl velice pozvolný, těžko v této oblasti najít nějaký „bod zlomu“.“176 Jak pan 

Špaček podotýká, tento v České republice proslulý deník a jeho spolutvůrci museli začít 

přibližně začátkem tisíciletí brát ohled na to, „že řadu zpráv se čtenáři nedozvídají 

primárně z rozhlasu, televize a tisku, ale na internetu.“177 

Tak, jako pro většinu celosvětových deníků, také pro Mladou frontu DNES byl 

příchod online zpravodajství zprvu zdrcující, zejména co se týkalo nákladu. Postupně se 

více a více začínal klást důraz na online verze, čemuž se musela redakce i celé 

vydavatelství co nejrychleji přizpůsobovat. Internetové on-line zpravodajství Mladé Fronty 

DNES vzniklo počátkem roku 1998 a z počátku od tohoto experimentu nebyly ani 

očekávány větší zisky, jelikož v té době ani nebylo tolik uživatelů internetu, jako je 

dnes.178 

                                                           
174Tamtéž, s. 111 
175Agrofert Andreje Babiše koupil vydavatele MF DNES a Lidových novin. [online] 2013 [cit. 2016-04-22] 
176z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
177Tamtéž 
178Tamtéž 
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Obrázek 4: první spuštění www stránek idnes.cz179 

 

 

 Uživatelů internetu v roce 1998 bylo skutečně o mnohem méně, než se kterým se 

setkáváme dnes, kdy má přístup k internetu opravdu už téměř každý. S počítáním uživatelů 

internetu to ale tehdy bylo snad ještě těžší než dnes, protože výsledek se výrazně lišil podle 

používané metodiky a zejména podle toho, jak byl definován „uživatel internetu“. Jako 

reálné číslo se však dá odhadnout 250 000 uživatelů.180 O 17 let později, v roce 2015 „bylo 

počítačem a internetem vybaveno více než 3,1 miliónu českých domácností (73 %).“181 

Musíme tedy zcela rozumět tomu, že první internetové verze tiskovin byly spíše 

experimente a jen těžko se jim mohlo zdát o takovém boomu jejich online verzí, se kterým 

se setkáváme dnes. Postupně však „s rostoucím počtem domácích internetových připojení 

raketově rostla čtenost serveru iDNES.cz. S tím byl spojený růst redakce i technologické 

podpory, také příjmy z internetové reklamy začaly být pro vydavatelství velmi 

zajímavé.“182 Čím dál více se tak začala propojovat reklama a online verze tištěných titulů, 

což jim začalo pomáhat se se situací lépe vyrovnat. „Před pěti lety pak MF DNES přišla s 

novým produktem – placeným digitálním vydáním deníku. To je obsahově totožné s 

papírovým vydáním, je však přístupné pomocí mobilních aplikací a webových prohlížečů. 

Počet jeho uživatelů roste, ale nikoli tak, aby vyrovnal pokles celkového nákladu.“183 

                                                           
179Peterka, [online], 2013, [cit. 2016- 03-23] 
180Tamtéž 
181Český statistický úřad, [online], 2015 [cit. 2016-02-26] 
182z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
183Tamtéžc 
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Od 1. října roku 2014 začala Mladá fronta DNES využívat k distribuci titulu také 

verzi pro čtečky. Ty fungují přes webové rozhraní tak, že si čtenář nemusí nic nového 

instalovat. Vybrané vydání je zároveň možno stáhnout do cache (vyrovnávací paměti 

příslušného zařízení) a tak je možné si ho přečíst i v době, kdy přístroj není připojen 

k internetu.184 Stejná situace nastala také u titulu Lidové noviny, jelikož oba deníky vlastní 

stejné vydavatelství, tedy MAFRA a. s. Online podoba Mladé fronty DNES, iDnes.cz, 

zastupuje internetová média a podle uživatelů se jedná o nejdůvěryhodnější zpravodajský 

portál, s průměrně 4 miliony 12 čtenáři měsíčně. Po serveru Novinky.cz se jedná o druhý 

nejnavštěvovanější zpravodajský server. V kategorii média je portál rovněž osminásobným 

držitelem titulu Křišťálová lupa.185 To však, jak se zdá, nezastiňuje plně jejich tištěnou 

verzi. „Tištěné vydání MF DNES je stále „vlajkovou lodí“ a hlavní značkou vydavatelství 

MAFRA, a.s., ale vedení firmy klade na internetové zpravodajství logicky značný 

důraz.“186  

I přesto však Mladá fronta DNES zůstává druhým nejčtenějším periodikem na 

území České republiky se svými 631 tisíci čtenáři na jedno vydání.187 Do tohoto čísla se 

potom započítávají čtenáři papírového vydání a placené digitální verze. „Čtenost tištěného 

vydání klesá, byť pokles se v poslední době citelně zpomaluje. Na trhu ovšem existují i 

výjimky z trendu – jsou to například tištěné Lidové noviny, kterým čtenost začala znovu 

stoupat.“188 K Lidovým novinám a jejich analýze na reakce na proces digitalizace se ještě 

vrátím v další kapitole. Vedle tištěných verzí a jejich digitální odrůdy existuje ještě online 

verze zpravodajství, portál iDNES.cz., které navštíví průměrně 4 487 019 reálných 

uživatelů za měsíc, tedy 1 941 208 reálných uživatelů týdně.189 

Změna čtenosti tištěných verzí však není jediným aspektem, který digitalizace za 

svou dobu působení na média přinesla a jak pozměnila vnímání tištěných novin. Nemění se 

totiž pouze počty konzumentů té které verze, mění se také jejich způsob vnímání 

zpravodajství a cíle, za kterými verze používají. „Zatímco dříve, když chtěl člověk vědět, 

CO se děje, zapnul si rádio či si koupil noviny. Nyní velká (a stále rostoucí) skupina lidí 

sáhne primárně po telefonu. Noviny si koupí spíše proto, aby získali hlubší informace, 

                                                           
184Jednodušší cesta k novinám. Deník MF DNES má novou unikátní čtečku. [online], 2014 [cit. 2016-03-01]. 
185Mediální skupina [online]. 2014 [cit. 2016-05-02]. 
186z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
187Data MEDIA PROJEKTU za 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016, [online], [cit. 2016-05-20]. 
188z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
189http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A160121_TVE_028_IDNES.PDF 
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PROČ se to děje.“190 To přináší uživatelům nové možnosti výběru informací. Záleží už na 

nich, zda si přejí mít o události pouze povrchové informace nebo půjdou více do hloubky. 

Před příchodem digitalizace uživatelé tyto možnosti neměli, proto možná bylo více lidí, 

kteří měli celkově hlubší informace o událostech, které probíhaly. 

 Jak tedy digitalizace působí, mohli jsme se přesvědčit, že deník Mladá Fronta 

DNES se snaží svým uživatelům v plném nasazení vyhovět a předkládat jim verze, které se 

odvíjejí od nejnovějších trendů. V tomto roce se očekává, že se budou rozvíjet především 

zpravodajské a publicistické video projekty jako DVTV. Martin Ondráček, který je 

zodpovědný za digitální obsah MAFRy se nechal slyšet, že tento krok plánuje taky, jelikož 

orientace na audiovizuální obsah je důležitá k upoutání pozornosti mladé generace.191 

 

5. LIDOVÉ NOVINY 

 

5.1. STRUČNÝ VÝVOJ PŘED DIGITALIZACÍ 

 

 Lidové noviny vznikly 19. prosince 1894 v Brně díky sloučení Moravských listů, 

které vycházely od roku 1889 s moravským časopisem Pozor, který byl vydáván od roku 

1872,192 mají tak ze všech mnou vybraných periodik nejdelší historii. Deníku se v České 

republice dařilo a jeho další vývoj přerušila až první světová válka, na jejímž počátku 

musely značně omezit své zpravodajství. Vycházely v tuto dobu jen o čtyřech stranách, 

některé dny dokonce jen na jednom listu. Byla jim vyhlášena cenzura a ti, kdo ji 

nerespektovali, byli posléze tvrdě pronásledováni. Některé články Lidovek tak musely být 

otiskovány anonymně.“193 

Během období druhé republiky se Lidové noviny, jakožto jeden z hlavních 

reprezentantů nezávislého tisku, snažily dostát svému závazku. „Lidové noviny chápaly 

realitu druhé republiky, postupovaly vůči moci loajálně, nevzdávaly se však věcného, 

umírněného kritického postoje.“194 V roce 1933 nastala v titulu generační obměna redakce 

                                                           
190z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
191European Journalism Observatory (EJO), [online], 2016 [cit. 2016-01-18]. 
192Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 141 
193http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm , rok 1914 
194Končelík, Večeřa, Orság, 2010. Str. 80.   
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a Lidové noviny tím opět pozměnily svou tvář. V této době se staly moderními novinami a 

jedním ze symbolů československé demokracie.195 

Během druhé světové války potom docházelo obecně k velkému útlaku a dokonce 

bylo popraveno devět redaktorů Lidových novin.196 Na konci druhé světové války se z nich 

stal silně protinacistický plátek. Jejich poslední číslo tak vyšlo 17. dubna roku 1945, poté 

již z rozhodnutí vlády měly Lidové noviny zákaz dále vycházet. V květnu ministr vnitra 

Václav Nosek zastavil jejich vydávání úředně.197 Tehdejšímu předválečnému redaktorovi, 

Eduardu Bassovi, se však podařilo založit Sdružení kulturních organizací, které se 

vydávání Lidových novin ujalo, avšak pod názvem Svobodné noviny, které posléze 

znovunabyly své popularity u čtenářů.198 

Tento název se však již roce 1948 změnil zpět na Lidové noviny.199 Vývoj novin 

dále pokračoval tak, že již nikdy zrušeny nebyly, ač je ještě pronásledovaly různé 

komplikace, až do roku 1990, kdy začalo docházet k transformaci společnosti vůbec.  

 

5.2. PŘECHOD LIDOVÝCH NOVIN K DIGITALIZACI 

 

 Po roce 1990 tedy zažívala česká média svůj rozkvět, který se týkal i Lidových 

novin. Pro mne se nyní stanou důležitá léta zejména po roce 2000. Tento rok se totiž stal 

zlomovým, co se týká fungování médií na internetu. Tradiční média si totiž uvědomila jeho 

výhod a začaly se objevovat elektronické verze, které se nevyhnuly ani tomuto deníku. 

 Zpravodajským portálem Lidových novin je webová stránka lidovky.cz, která byla 

pro veřejnost spuštěna v září roku 2000, čímž začala digitální doba také pro tento český 

deník,200který se postupně, tak jako většina online verzí, měnil s nárůstem jeho uživatelů. 

V roce 2004 začalo docházet k postupné celkové modernizaci redakce.201 Zlomovým se 

potom stal následující rok, kdy se 1. listopadu roku 2005 se lidovky.cz oddělily od portálu 

centrum.cz, kterého byly součástí, a staly se samostatným projektem mediální skupiny 

                                                           
195http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm , rok 1933 
196Verner, 2013, s. 111 
197http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm , rok 1945 
198http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm , rok 1946- 1952 
199Pernes, 1993, s. 136 
200http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm, rok 2000 
201http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm, rok 2004 

http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm
http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm
http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm
http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm
http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm
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MAFRA, a.s.202 Jak uvádí dlouholetý člen týmu Lidových novin Štěpán Korčiš: „Začátky 

byly plné energie a plánů. Byla tam reklama, vypadalo to luxusně, byly tam věci navíc 

proti papíru, bylo to levnější než papír.“203 Pro redakci i produkci Lidových novin se tak 

v jejich očích začalo blýskat na slibné časy.  

 Další pomocí pro Lidové noviny se měla stát také zpoplatněná elektronizace 

tištěného vydání. 27. června 2011 byla spuštěna aplikace pro zařízení iPhone, iPad a iPod 

Touch, kde si mohli jejich uživatelé přečíst deník včetně příloh a suplementů, aniž by si 

koupili jeho fyzickou kopii nebo byli neustále připojení k internetu, jak vyžadoval web 

Lidovky.cz. Aplikace, stejně jako papírové vydání, nabídla analýzy, komentáře či eseje, 

které na bezplatném webu nebyly a přidala i několik dalších funkcí, jako byla volba 

velikosti písma, rozšířený počet fotografií v galerii, infografiky přizpůsobené velikosti 

displeje nebo speciální rubriku pro majitele iPhonů a iPadů.204 Od té doby jdou Lidové 

noviny cestou digitalizace a v souladu s novými trendy. Tento okamžik se dle Korčiše stal 

pro Lidové noviny klíčovým a dokonce v něm vidí samotný nástup digitalizace, která 

podle něj nastoupila s příchodem tabletů, tedy kolem roku 2009.205 

„Deník Lidové noviny v podobě pro iPad, iPhone a iPod Touch vám přináší vše, co 

znáte z tištěné verze, i mnoho věcí navíc Deník není webovým zpravodajstvím 

přinášejícím rychlé aktuální informace. Lidové noviny přináší věci, které na internetu 

nenajdete: události vysvětluje a přináší nový pohled na ně, zveřejňuje ovšem také zcela 

nové informace a výsledky pátrání rozsáhlého týmu novinářů a to se všemi magazíny, které 

Lidové noviny nabízí.“206 Jasně zde tedy vidíme, jak se Lidové noviny snaží digitalizaci 

přizpůsobovat a přinášet jejím prostřednictvím pro čtenáře výhody, kterých by v tištěných 

verzích využívat nemohli. Tyto verze pro iPad a iTouch nabízejí konzumentům dva 

způsoby čtení. Prvním způsobem jsou klasické Lidové noviny ve formátu PDF tak, jak je 

konzumenti znají z trafiky, s komfortním prohlížením, včetně magazínů Pátek a Esprit. 

Druhým způsobem čtení jsou moderní elektronické Lidové noviny postavené na míru 

iPadům a iPhonům,207je tedy vidět, že se Lidové noviny snaží o co nejrozsáhlejší výběr 

možností pro pohodlí čtenářů. 

                                                           
202Schreier, [online] 2015 [cit. 2016-01-21] 
203Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze této práce 
204Lidové noviny jsou k dispozici ke stažení pro iPhone a iPad [online], 2014[cit. 2016-02-24] 
205Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze této práce 
206https://itunes.apple.com/cz/app/lidove-noviny/id430847422?mt=8 
207http://www.cteniproipad.cz/zpravy/lidove-noviny.html 
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Obrázek 5: Lidové noviny ve třech podáních208 

 

Verze elektronických vydání se však jak u Lidových novin, tak u ostatních plátků 

v České republice v současné době snižuje. V  začátku brali vydavatelé elektronizaci 

vydání jako šanci k umírajícímu papíru. Když se toto poté nekonalo tak rychle, jak bylo 

v představách, vydavatelé začali tyto verze brát spíše jako šanci na stoupající čísla 

v kolonce prodaného nákladu. Nyní v elektronických verzích není ani to co v papíru, a už 

vůbec, že by tam bylo něco navíc. Elektronické verze se nacházejí na velmi špatné 

úrovni,209jak komentuje Korčiš. Když se na elektronickou verzi Lidových novin podíváme, 

skutečně tam o mnoho víc informací nenalezneme. Některé určitě ano, ale že by to bylo 

nějak zásadní, si říct netroufám. Podle Korčiše si elektronická vydání lidé „příliš spojují s 

weby… „Proč si budu kupovat Lidové noviny na tablet, když si to na Lidovky.cz můžu 

přečíst zdarma“...Jen zlomek lidí skutečně vnímá, že je tam něco jiného.“210 Domnívám se, 

že v tomto tvrzení je veliká pravda, ovšem abych mohla tuto domněnku potvrdit, bylo by 

třeba provést průzkum mezi lidmi, což by bylo zase jiné téma pro jinou práci. 

Co se týče Lidových novin, mohu dojít v podstatě k závěru, že stále kladou veliký 

důraz především na svá tištěná vydání, což může způsobovat jakási ležérnost čtenářů. 

Tištěné verze však mají obecně různé výhody. „Pro čtenáře je to pohoda při čtení. Pro 

vydavatele prostor pro reklamu. Ani mediální agentury nestojí o inzerci v e- novinách a 

nekupují ji. Lidi jsou zkostnatělí na všech stranách.“211 Pokud by se elektronické verze 

produkovaly dle Korčiše dobře, mohly by teoreticky tištěné verze nahradit, avšak doposud 

                                                           
208Dostupné online z http://www.lidovenoviny.cz/ 
209Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze číslo 2 
210Tamtéž 
211Tamtéž 
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tomu díky kvalitě takto není. Určitě se nedá přímo předvídat, jak bude probíhat digitalizace 

Lidových novin dále, podle Korčiše však mají elektronické verze šanci pouze v případě, že 

se vysoce zvýší jejich kvalita. Pakliže k tomu dojde, připouští ustoupení od papíru, je to dle 

něj však ještě běh na dlouhou trať.212 

 

Lidové noviny si však na českém trhu stojí se svými tištěnými verzemi velice 

dobře, proto na ně kladou pravděpodobně větší důraz. Jak již komentoval pan Bohumil 

Špaček z Mladé Fronty DNES, Lidovkám skutečně prodaný náklad postupně meziročně 

roste, čímž jsou na trhu specifické. Není to přitom pouze zásluhou elektronických verzí, ale 

i pultového prodeje verzí tištěných. Ten se v letošním únoru ve srovnání se stejným 

obdobím loňského roku zvýšil o 21 % (+2,5 tis. kusů).213 

 

                                                           
212Tamtéž 
213Prodej lidových novin se dál zvyšuje, ukazují data. [online]. 2015 [cit. 2016-04-07] 
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ZÁVĚR 

 

 Po analýze všech tří vybraných deníků vycházejících v České republice, které jsem 

zahrnula do své případové studie, mohu až s jistotou říct, že digitalizace vyvíjela a stále vyvíjí 

značný tlak na všechny z nich. Všechny zmiňované tituly byly od příchodu digitalizace 

v podstatě postupně „nuceny“ tento trend přijmout, pokud se chtěly udržet na trhu vedle 

konkurence. 

 

Titul, ve kterém je tištěná verze rozhodně největším tahákem, jsou Lidové noviny. Ty 

sice přistoupily na svou online i elektronickou verzi, stále však kladou největší důraz na verzi 

tištěnou, tradiční. Může tomu tak být i k nedůvěře kvality verzí elektronických, která sice mají 

svou prodejnost, čísla však mohou být díky různým dárkovým stům k elektronice zavádějící, 

což si uvědomují. Celkově i z výpovědí zástupce pro Lidové noviny v této práci, pana Štěpána 

Korčiše, který v Lidových novinách pracuje již od roku 1997, můžeme cítit jistý skepticismus 

k elektronických verzím. „V podstatě po počátečním nadšení pár vydavatelství nikomu 

pořádně nevydržel elán a ustupuje se od elektronických verzí. Všichni to mají dál kvůli 

číslům. Ale na vedlejší koleji. Dá se to do Datartu, že k iPadu jsou elektronické Hospodářky 

zdarma, k Lenovu Lidové noviny, k dalším další. Pak na ABC ověřeným nákladu můžeme 

vidět čísla v řádech tisíců prodaných elektronických vydání. Ve skutečnosti ale neexistují. 

Respektive si to ti lidé jako koupili, když koupili tu elektroniku, ale nikdy si to nestáhli, 

nepoužívají to.“214 

 

Hospodářské noviny se naopak vydaly, ačkoliv je Korčiš výše také zmiňuje, jinou 

cestou a ve kvalitu elektronických verzí věří. Jak komentuje Jašminský „…pracujeme s lidmi 

tak, aby psali na web stejně, jako by psali na papír. Vyžadujeme stejnou kvalitu, akorát třeba 

ty nejvíce exkluzivní věci si schováváme na papír. Ono je to trochu zavádějící- já sice říkám 

papír, ale dnes jsou Hospodářské noviny v papírové a v elektronické podobě jedno a totéž. 

Ten, kdo je má předplacené na webu nebo v elektronické verzi, dostává stejný obsah, jako ten, 

kdo to má na papíru.“215 V tomto ohledu se tedy zdá, že záleží především na obchodní 

strategii a přístupu k tomu, jak se dané vydavatelství k tlaku digitalizace postaví. 

V Hospodářských novinách je evidentní, že se snaží z nastalé situace vytěžit co nejvíce a 

                                                           
214Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze číslo 2 
215Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským, dostupné v příloze číslo 3 
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elektronizaci médií se tak rychle a ochotně přizpůsobují. To ale neznamená, že by se snažily 

úplně vytlačit ze hry tisk. To zejména díky tomu, že si uvědomují stále přetrvávající skupinu 

čtenářů, kteří preferují četbu na papíru. „Myslím si, že vždycky bude určitá část lidí, kteří 

budou preferovat papír…..Pro ně je to ten zdroj toho, že se dočtou, co se děje. My se snažíme 

i profitovat z našich velmi dobrých autorů, což také částečně funguje. Někteří mají třeba 

120 000 followerů na twitteru, což už je docela velké publikum. Pokud autorské strany těchto 

autorů zamknete, najde se celkem dost lidí, pro které stojí za to psát. Oni si to zaplatí proto, že 

si to chtěj přečíst. Jdeme touhle cestou. Ale podle mě mimo nějakého pocitu, zvyku a 

staromilství tištěná média nahraditelná jsou.“216 Zachování tištěné verze se tak u Hospodářský 

novin zdá jako čistá strategie pro čtenáře, kteří rádi relaxují s novinami v ruce. 

 

Ovšem na druhou stranu platí pravidlo „jiné vydavatelství, jiná strategie“. Já si 

myslím, že jak tištěné, tak elektronické verze médií mají v dnešní době velmi složitou pzioci 

vedle webu a online verzím, které jsou čtenářům dostupné zdarma. Lidé jsou stále méně 

ochotni platit za kvalitní informace, když k nim mají jednoduchý a otevřený přístup bez 

poplatků. Neuvědomují si již tolik kvalitu sdělení, tíhnou spíše ke kvantitě informací a 

pohodlnosti. „Média válcuje web a ten už je pro lidi brán jako zdarma. Co se podobá, je již 

nyní těžko prodejné.“ 217 S tím samým se potom potýká i deník Mladá Fronta DNES. „Mám 

nicméně za to, že za posledních patnáct let se internetové zpravodajství stalo hlavním 

primárním zdrojem informací.“218, uvádí pan Špaček. Tuto realitu jsme mohli vypozorovat 

také z internetových zdrojů a tabulek, které jsem uváděla výše v práci. Internetové 

zpravodajství se rozvíjí tak rychle, jako digitalizace samotná. Když potom lidé chtějí kvalitu, 

sáhnou spíše po tištěném vydání. „Příchod on-line zpravodajství obecně, je pro tištěné verze 

novin celosvětově zdrcující.“219 Tomu ovšem lehce odporuje situace Hospodářských novin, 

kde počty čtenářů placených elektronických verzí stále rostou. Stále sice nedosahují na 

čtenost verze tištěné, ale stejně čtenost roste. Vidím tento fakt především ve strategii zaměření 

se na kvalitu elektronických verzí. „Mnohem víc lidských sil ale pracuje ve vývoji digitálního 

světa. Jak tím oslovit čtenáře a jak to sestavit tak, aby i z pohledu obsahu byli čtenáři ochotní 

za to platit. Ti budou ochotní platit, když tam bude něco, co bude atraktivní a nenajdou to 

jinde zadarmo.“220 Když na celkovou situaci pohlédnu s odstupem, troufám si říct, že není 

                                                           
216Tamtéž 
217Z rozhovoru s panem Štěpánem Korčišem, dostupné v příloze číslo 2 
218Z rozhovoru s panem Bohumilem Špačkem, dostupné v příloze číslo 1 
219Tamtéž 
220Z rozhovoru s panem Martinem Jašminským dostupné v příloze číslo 3 
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možné určit jednu zásadní strategii, jejímž prostřednictvím by se tištěná periodika mohla plně 

rozvíjet ruku v ruce s rozvíjející se digitalizací. Celkově mi bylo předloženo více modelů, 

který z nich je však nejefektivnější, se prokáže až v budoucnosti. 

 

Jak se však situace vyvine v budoucnosti, je těžké odhadovat. V práci jsem se setkala 

taktéž s mnoha různými názory na vývoj digitalizace a elektronických médií, nicméně žádný 

z nich přímo nezatracuje budoucnost tištěných periodik. Každý člověk může mít na situaci 

vývoje elektronických, online i tištěných verzí jiný pohled, a pokud se to týká vydavatelství, 

vyvíjí se podle toho obchodní model. Z výše zjištěných informací jsem sama vycítila, že 

celková strategie Mladé Fronty DNES a Lidových novin se vydává jinou cestou než strategie 

Hospodářských novin. Jak bylo zmíněno, Mladá Fronta DNES i Lidové noviny patří pod 

jedno vydavatelství, MAFRA a.s., zatímco Hospodářské noviny spadají pod vydavatelství 

Economia. Nemůžeme s přesvědčením říct, kterému s titulů se daří lépe a kterému hůře, 

vidíme však, že Hospodářské noviny se snaží do digitalizace zapojit v podstatě všemi 

možnými způsoby. I oba dva další tituly mají své digitální verze, působí však na mne tak, že 

jim nekladou takový důraz jako Hospodářské noviny a méně této strategii věří. Je už na 

každém z vydavatelství, jakou cestou se vydá. Možná, že se každé z vydavatelství nakonec 

rozhodne vyjít jinou cestou, a nebudou již tak přímými konkurenty, nýbrž bude mít každé 

z periodik svou sortu čtenářů. Zdá se mi to však spíše nepravděpodobné, neboť každý deník 

by si spíše chtěl zajistit rozptyl k co nejvíce možným druhům čtenářů. 

 

I přes nástup digitalizace a všudypřítomného internetu si však nemyslím, že by 

vydavatelství tištěné verze zanedbávala, ba naopak. Nikdo z nás nemůže přesně vědět, co se 

v budoucnosti s tištěnými médii stane, je možný i pravý opak než ten, který všichni očekávají, 

tedy že si elektronická média uzurpují významnější místo. Dle Jašminského se musí „ hlavně 

změnit obchodní model. Např. v Londýně jsou úspěšné noviny, které jsou rozdávané 

zadarmo, a přesto ten obchodní model funguje, že dosáhly takového nákladu, že tu inzerci 

mají. Pak se rozšířily i do dalších města a funguje to. Takže možná je budoucnost tištěných 

médií také v tom, že se najdou nové obchodní modely, které zajistí, že budou generovat 

dostatek peněz, aby mohly vycházet, a přesto budou inzertně atraktivní…… Myslím si tedy, 

že elektronické verze mohou zcela nahradit deníky, ale stejně si myslím, že to nebudou chtít 

vzdát a budou hledat spíše nové obchodní modely, jak to ustát“221 

                                                           
221Tamtéž 
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Skutečně jsou ohledně vývoje médií v budoucnosti vše jen spekulace, celkový další 

vývoj digitalizace je těžké odhadnout, její neustálý tlak prostupující mediálním trhem již od 

jejího nástupu, je však více než jistý. Dnes se denně stýkáme s technologiemi, o kterých naši 

prarodiče ještě neměli ani zdání, a to se jedná nadneseně řečeno, jen o pár let. Vydavatelství 

periodik mohou jen průběžně přihlížet tomu, jaké nové technologie věda nabídne, a podle 

toho se snažit přizpůsobit novým trendů a za pomoci té nejefektivnější strategie dosáhnout co 

největších zisků a kvalitních periodik. Zda budou tato periodika ve formě tištěné, 

elektronické, online či nějaké úplně jiné, kterou nám ukáže pouze budoucnost, je již otázka, 

na kterou nyní není v podstatě nikdo schopný odpovědět, to však nevylučuje zajímavost 

úvahy nad touto skutečností. Nezbývá mi tedy nic než souhlasit s již uvedeným názorem 

Umbera Eca a znovu ještě na závěr práce říci, že tedy věštit budoucnost je v tomto případě 

nesmyslné,222ačkoliv zamýšlet si nad ní určitě není dle mého názoru od věci, můžeme totiž 

alespoň počítat do budoucna s určitými možnostmi a spekulovat, která z teorií je asi tou, která 

se stane někdy skutečností, pakliže některá z nich vůbec bude. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222Eco, Carriere, 2010, s. 41 
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PŘÍLOHY 

 

PŘÍLOHA 1.  

 

ROZHOVOR S PANEM BOHUMILEM ŠPAČKEM- hlavním editorem Mladé Fronty 

DNES 

 

 Můžete popsat svou pozici v deníku Mladá fronta DNES? Jak dlouho tam působíte? 

 

 V MF DNES pracuji na pozici hlavního editora. Což znamená především přípravu 

titulní strany deníku, podíl na plánování témat, vedení oddělení editorů a zodpovědnost za 

digitální vydání MF DNES. V redakci pracuji od roku 1995. 

 

 Kdy jste začal vnímat tlak digitalizace? 

 

 Nástup internetové žurnalistiky v Česku byl velice pozvolný, těžko v této oblasti najít 

nějaký „bod zlomu“. Rovněž charakter práce v papírovém deníku (zejména kolegové z 

digitálních médií pro tištěné noviny používají zpravidla termín „print“) se s ohledem na on-

line konkurenci neměnil ze dne na den. Řekněme ale přibližně, že začátkem tisíciletí jsme 

museli postupně začít brát ohled na to, že řadu zpráv se čtenáři nedozvídají primárně z 

rozhlasu, televize a tisku, ale na internetu. 

 

 Jaké má podle Vás digitalizace a zavedení elektronických verzí výhody? A nevýhody? 

 

 Výhody pro čtenáře jsou zjevné – elektronické zpravodajství umožňuje mít přístup k 

nejčerstvějším zprávám 24 hodin denně, aktivně vyhledávat typy zpráv podle svého zájmu, 

okamžitý přístup k archivním textům pomocí vyhledávačů. To vše navíc, díky převažujícímu 

způsobu financování on-line zpravodajství (příjem především ze zobrazované reklamy), zcela 

zdarma. 

 

 Nevýhody pro příjemce vidím – alespoň na současné úrovni technického vývoje – v 

nižším komfortu čtení. Čtení zejména delších textů na papíře je pohodlnější než čtení na 

obrazovce počítače, tabletu či telefonu. Od kolegů z on-line redakce iDNES.cz vím, že 

„internetoví čtenáři“ delší texty čtou – až na výjimky – nepříliš rádi, což se projevuje tím, že z 



83 
 

článku odcházejí jinam. Přesné údaje k tomuto fenoménu ovšem neznám. V redakční práci na 

to ovšem bereme zřetel – zjednodušeně řečeno, na internet dáváme především kratší, 

přehledné zprávy o právě probíhajících událostech, kdežto pro papírové vydání připravujeme 

delší články analytického charakteru, velké rozhovory, dlouhé komentáře.  

 

 Co znamenal a znamená tento přechod pro náklad tištěných verzí? Kladete pořád stejný 

důraz na tištěná vydání? 

 

 Příchod on-line zpravodajství obecně je pro tištěné verze novin celosvětově zdrcující. 

Pro MF DNES to platí samozřejmě také – zatímco na přelomu tisíciletí byl náklad deníku 

kolem půl milionu výtisků denně (přibližně), v současné době je méně než dvě stě tisíc 

výtisků. Tištěné vydání MF DNES je stále „vlajkovou lodí“ a hlavní značkou vydavatelství 

MAFRA, a.s., ale vedení firmy klade na internetové zpravodajství logicky značný důraz.   

 

 Existuje podle Vás něco, v čem jsou tištěné verze nenahraditelné? 

 

 Neexistuje, nenahraditelné není v oboru médií nic.  

 

 Jakým způsobem se dle Vás změnil postoj vůči elektronické verzi za poslední roky? 

 

 Tady mohu říci spíše dojmy, jsem člověk z praxe, nikoli odborník – teoretik. Mám 

nicméně za to, že za posledních patnáct let se internetové zpravodajství stalo hlavním 

primárním zdrojem informací. Zatímco dříve, když chtěl člověk vědět, CO se děje, zapnul si 

rádio či si koupil noviny. Nyní velká (a stále rostoucí) skupina lidí sáhne primárně po 

telefonu. Noviny si koupí spíše proto, aby získali hlubší informace, PROČ se to děje. 

 

 

 Máte více čtenářů tištěné či elektronické verze? Stoupá či klesá toto číslo? Jak se tomu 

přizpůsobujete? 

 

 Více čtenářů má, domnívám se, stále papírové vydání. Tyto údaje je ovšem trochu 

těžké porovnávat, protože existují různé metodiky zjišťování počtu čtenářů, a to jak na 

internetu, tak u tištěných vydání – čtenost totiž není totéž, co náklad, případně počet 
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„kliknutí“. Čtenost papírového vydání a placené digitální verze deníku MF DNES je podle 

oficiálního měření Unie vydavatelů 631 tisíc čtenářů na jedno vydání ( 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/novinky/1683-

data_media_projektu_za_4_ctvrtleti_2015_a_1_ctvrtleti_2016_tiskove_tituly_oslovuji_90_ce

ske_populace ). Návštěvnost on-line zpravodajství portálu iDNES.cz (což ovšem není jen 

zpravodajství, ale i přidružené „lifestylové“ či zájmové weby) je bezmála čtyři a půl milionu 

měsíčně ( http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A160121_TVE_028_IDNES.PDF ) Čtenost 

tištěného vydání klesá, byť pokles se v poslední době citelně zpomaluje. Na trhu ovšem 

existují i výjimky z trendu – jsou to například tištěné Lidové noviny, kterým čtenost začala 

znovu stoupat (i ony patří do vydavatelství MAFRA, a.s.) 

 

 Jaké byly počátky zavádění elektronické verze a jaké změny probíhají nyní? 

 

 Internetové on-line zpravodajství v naší redakci vzniklo počátkem roku 1998 – tehdy 

je tvořili tři nebo čtyři redaktoři a bylo chápáno jako spíše experimentální záležitost, od které 

vydavatel neočekával větší zisky. Je třeba vzít v úvahu, že v té době mělo přístup k internetu 

ve srovnání s dneškem jen minimum lidí. S rostoucím počtem domácích internetových 

připojení raketově rostla čtenost serveru iDNES.cz. S tím byl spojený růst redakce i 

technologické podpory, také příjmy z internetové reklamy začaly být pro vydavatelství velmi 

zajímavé. Přesné údaje o objemu těchto zisků neznám, ostatně je to také myslím obchodní 

tajemství. 

 

 Před pěti lety pak MF DNES přišla s novým produktem – placeným digitálním 

vydáním deníku. To je obsahově totožné s papírovým vydáním, je však přístupné pomocí 

mobilních aplikací a webových prohlížečů. Počet jeho uživatelů roste, ale nikoli tak, aby 

vyrovnal pokles celkového nákladu. 

 

 

 Myslíte si, že v budoucnu mohou nahradit elektronické verze zcela ty tištěné? 

 

 Myslím, že v budoucnu se to stane – ale nikoli v dohledné době. Pokles nákladu 

papírového vydání se zpomaluje. Mediální branže je velmi dynamická, je proto těžké cokoli 

předpovídat; přesto mám za to, že papírové noviny budou existovat přinejmenším ještě 

desítky let. Je ovšem možné, že přijde nějaký netušený technologický průlom, který způsob 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/novinky/1683-data_media_projektu_za_4_ctvrtleti_2015_a_1_ctvrtleti_2016_tiskove_tituly_oslovuji_90_ceske_populace
http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/novinky/1683-data_media_projektu_za_4_ctvrtleti_2015_a_1_ctvrtleti_2016_tiskove_tituly_oslovuji_90_ceske_populace
http://www.unievydavatelu.cz/cs/home/novinky/1683-data_media_projektu_za_4_ctvrtleti_2015_a_1_ctvrtleti_2016_tiskove_tituly_oslovuji_90_ceske_populace
http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A160121_TVE_028_IDNES.PDF
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konzumování zpráv revolučně změní. Nevíme ovšem, co by to mohlo být. Podobně jako si 

před dvaceti lety sotvakdo uměl představit chytrý telefon, či před třiceti lety masové rozšíření 

internetu. 
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PŘÍLOHA 2. 

 

ROZHOVOR S PANEM ŠTĚPÁNEM KORČIŠEM – vedoucím grafického studia 

Lidových novin 

 

 Můžete popsat svou pozici v deníku Lidové noviny? Jak dlouho tam působíte? 

 

 Vedoucí DTP, 1997. (Od té doby spousta pozic) 

 

 Kdy jste začal vnímat tlak digitalizace? 

 

 S nástupem tabletů. Tedy cca 2009.  

 

 Jaké má podle Vás digitalizace a zavedení elektronických verzí výhody? A nevýhody? 

 

 V době zavedení: dobrá reklama, otevřený perspektivní trh. Spousta možností co dělat 

 navíc. Videa, animace, fotogalerie... Možnost průzkumu co opravdu lidi čtou. Na co 

klikají... Samozřejmě spousta práce a výdajů navíc. Nic z toho se nevrátilo. (Ale naší chybou) 

 

 Co znamenal a znamená tento přechod pro náklad tištěných verzí? Kladete pořád stejný 

důraz na tištěná vydání? 

  

 Nepřineslo to žádnou změnu. Dělají to lidé, co předtím tisíc let dělali papír, proto ten 

dělají stejně a na e- noviny "kašlou".  

 

 Existuje podle Vás něco, v čem jsou tištěné verze nenahraditelné? 

 

 Pro čtenáře je to pohoda při čtení. Pro vydavatele prostor pro reklamu. Ani mediální 

agentury nestojí o inzerci v e- novinách a nekupují ji. Lidi jsou zkostnatělí na všech 

 stranách.  

 

 

 

 Jakým způsobem se dle Vás změnil postoj vůči elektronické verzi za poslední roky? 
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 Na začátku to vydavatelé brali jako šanci k umírající mu papíru. Když to nešlo dost 

rychle, vydavatelé na to začali kašlat a berou to jen jako šanci na čísla v kolonce prodaný 

náklad. 

 

 Máte více čtenářů tištěné či elektronické verze? Stoupá či klesá toto číslo? Jak se tomu 

přizpůsobujete? 

 

 Jednoznačně tištěné. Stejně jako všichni vydavatelé.  

 

 Jaké byly počátky zavádění elektronické verze a jaké změny probíhají nyní? 

 

 Začátky plné energie a plánů. Byla tam reklama, vypadalo to luxusně, byly tam věci 

navíc  proti papíru, bylo to levnější než papír. Nyní tam není ani to co v papíru a navíc nic. 

Velice  špatná úroveň. Udržuje se jen kvůli číslům. Viz výše.  

 

 Myslíte si, že v budoucnu mohou nahradit elektronické verze zcela ty tištěné? 

 

 Ano, pokud by se dělaly dobře. Běh na dlouhou trať. V podstatě po počátečním 

nadšení pár vydavatelství nikomu pořádně nevydržel elán a ustupuje se od elektronických 

verzí. Všichni to mají dál kvůli číslům. Ale na vedlejší koleji. Dá se to do Datartu, že k iPadu 

jsou elektronické Hospodářky zdarma, k Lenovu LN, k dalším další. Pak na ABC ověřením 

nákladu můžeme vidět čísla v řádech tisíců prodaných elektronických vydání. Ve skutečnosti 

ale neexistují. Respektive si to ti lidé jako koupili, když koupili tu elektroniku, ale nikdy si to 

nestáhli, nepoužívají to.  

 

 Lidé se to příliš spojují s weby. „Proč si budu kupovat Lidové noviny na tablet, když si 

to na  Lidovky.cz můžu přečíst zdarma...". Jen zlomek lidí skutečně vnímá, že je tam něco 

jiného. Ani noviny jen pro tablet nefrčí. Echo vzniklo jen pro e- verzi, ale neuživilo se, 

muselo do papíru, aby vůbec sehnali inzerci. Dotyk - jen elektronický týdeník je zdarma. 

Stejně ho nikdo nezná, stahuje si ho necelých 30 000 lidí a neužívá se. A to je děla nej 

opravdu pěkně a již tak čtyři-pět let. Média válcuje web a ten už je pro lidi brán jako zdarma. 

Co se podobá, je již nyní těžko prodejné.  

 



88 
 

 Co znamenal a znamená tento přechod pro náklad tištěných verzí? 

 

 Vlastně nic. Vydavatelé měli obavy z "kanibalizace" papíru, proto nasadili poměrně 

vysoké ceny. A tím, že se to nechytlo, vlastně náklady papíru klesají stejně, jako by klesaly 

v e- vydání. Nicméně to stejně na začátku kupovali spíš geekové, než tradiční čtenáři papíru. 

 

 Máte více čtenářů tištěné či elektronické verze? Stoupá či klesá toto číslo? Jak se tomu 

přizpůsobujete? 

 

 Více papíru (jak jsem psal). E- čísla paradoxně reálně klesají. Opravdu klesá kvalita 

zpracování a logicky i zájem.  Čísla na ověřeném nákladu se celkem drží. Ale jsou jen v 

účetnictví…http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-

1/?filterYear=2016&filterMonth=3&notVerified=1 

Reálně bych ta čísla u LN i MFD viděl v řádech stovek. 

 

 Myslíte si, že v budoucnu mohou nahradit elektronické verze zcela ty tištěné? 

 

  Ano, pokud by se dělaly dobře. Běh na dlouhou trať. Ale "první dojem" už je v 

háji. To co se vyrábí dnes, čtenáře nijak zvlášť neláká. Muselo by se to udělat znova a nějak 

čtenáře najit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2016&filterMonth=3&notVerified=1
http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2016&filterMonth=3&notVerified=1
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PŘÍLOHA 3 

 

ROZHOVOR S PANEM MARTINEM JAŠMINSKÝM- Šéfredaktorem deníku 

Hospodářské noviny 

 

 Můžete popsat svou pozici v deníku Lidové noviny? Jak dlouho tam působíte? 

 

 V pozici jsem třetí rok jako šéfredaktor Hospodářských novin. Předtím jsem působil 

jako zástupce šéfredaktora od roku 2005. Předtím jsem působil 5 let v Mladé frontě, kde jsem 

dělal reportéra a potom šéfa ekonomiky. 1995-2000 v Hospodářských novinách, předtím ve 

Svobodném slovu. 

 

 Kdy jste začal vnímat tlak digitalizace? 

 

 Plus mínus nějaký rok si myslím, že jsme ve větší míře začali vnímat digitalizaci mezi 

lety 2000-2005, protože první webové zpravodajské projekty vznikaly mezi lety 1996-1997. 

Ten skutečný tlak ale přišel až jednak s dostupností internetu, kdy se rozšířil takřka do všech 

domácností, a samozřejmě s rozvojem technologií, především chytrých telefonů. Ne, že by ten 

tlak předtím nebyl, existoval vždycky, ale ono to ještě dodnes v řadě vydavatelských domů je 

tak, že ještě stále hlavním zdrojem příjmů těch tradičních vydavatelských domů tištěných 

médií- což už dnes znamená sloučení tištěných a elektronických verzí. Tam ten tlak přišel v té 

době hlavně kvůli tomu, že se začala přesouvat inzerce do elektronických médií. To s tím 

souvisí, protože ve chvíli, kdy elektronická média začala mít mnohem větší dopad a zásah, tak 

se to tam přesouvalo. Není to ale v pravém slova smyslu tlak na tištěná média v tom, že by 

ztrácely svůj smysl, význam a roli, ale spíš ten tlak je v tom, že v mnohem větší míře dneska 

se všechno snažíme dávat primárně na web. Zatímco v období tisku se věci spíše schovávaly 

pro papír, web si to většinou z papíru bral až ve chvíli, kdy to tištěné vyšlo, protože se tím 

nechtěly kanibalizovat nebo podřezávat tištěný svět. Dneska je to u nás už mnohem 

jednodušší v tom, že my, Hospodářské noviny, máme na webu iHNed, který není dostupný 

každému. Respektive ti, co to nemají předplacené, tak mají omezený přístup tím, že mají 

měsíčně přístup k určitému množství článků a v tu chvíli, kdy ho vyčerpají, ho potom už 

nemají. V tomhle ohledu tedy dnes máme tu strategii jednodušší, protože můžeme dávat na 

web okamžitě všechno a stejně to, co dáme dnes na web, můžeme už zítra použít v novinách. 

 Záleží na tom, jaký je překryv a buď ten, kdo má přístup na web, to vidí hned a stejně 
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tak, kdo má noviny a nemá přístup na web, tak o nic nepřijde. Ale samozřejmě tedy je 

mnohem větší tlak na to (respektive obchodní strategie), že se snažíme ve větší míře dávat do 

novin věci, které nejsou na webu. I když tedy to, co je dneska na webu, je zítra v novinách, 

ale většina ne. Web vnímáme tak, že jsou to ty rychlejší věci, reaguje rychle, ale vzhledem 

k tomu, že je u nás placený, snažíme se tam dávat hodně původních věcí. Já v tom tedy vidím 

spíš komplementární doplňování se, než že by si to vyloženě konkurovalo. 

 

  Samozřejmě média, které mají weby zadarmo, to mají o něco těžší a myslím, že stále 

si víc schovávají určité věci pro tištěná vydání, jelikož musí těm čtenářům nabídnout něco, co 

z toho webu nezískají. Takže bych řekl, že to začalo být v letech 2000-2005. V této době se ty 

strategie vydavatelských domů začaly mentálně přesouvat z toho, že důležitější je print, 

k tomu, že důležitější je web. Problém je, že obecně v Česku, ale asi i v jiných zemích, stále 

není dostatečná ochota platit za věci na webu, protože čtenáři stále mají pocit, že co je na 

webu, je zadarmo. Pomíjím nějaké specializované weby. Samozřejmě, že pokud něco 

čtenářům nabízíme zadarmo a potom se to snažíme zpoplatnit, tak je to pak obtížnější. Ale ten 

trend je jednoznačný a myslím si, že většina vydavatelských domů k tomu bude směřovat, 

protože vyrobit ten obsah pro web je stejně náročné, jako vyrábět ho pro papír. V něčem je to 

třeba náročnější pro papír a zase něco má svá specifika na webu, kde třeba hodně jedou videa 

a jiný obsah, což také není lehké vyrábět. Takže ten přesun k tomu, že se víc budou ty weby 

uzamykat, uzavírat a tak, si myslím, že je jasný.  

 

 V tomto rozsahu jsme k tomu my přistoupili jako první a myslím si, že je to výhoda, 

že jsme první. Vždycky totiž nějakou dobu trvá, než si ti čtenáři na novinky zvyknou. Další 

věc je, že taky pracujeme dneska v mnohem větší míře se sociálními sítěmi. Ty jsou i pro nás 

oblast, kde oslovujeme čtenáře, můžeme jim tam zobrazovat a nabízet náš obsah a dá se říct, 

že velká část návštěv na weby přichází právě ze sociálních sítí. V tuhle chvíli bych tak řekl, že 

je ten tlak ještě zesílen. Myslím si ale, že ještě dlouho vedle sebe budou koexistovat jak 

elektronická, tak tištěná média. Do budoucna si ale myslím, že se tištěná média budou 

proměňovat. Myšleno ve smyslu, že třeba ve světě existují noviny, které nevycházejí každý 

den. Ve Skandinávii jsou třeba modely, kdy noviny vychází třeba jen úterý až pátek 

s argumentem, že přece se toho přes víkend tolik nestalo. Takže ty noviny musí mít mnohem 

víc svého obsahu. Jsou tedy teorie o tom, že noviny budou spíše takový analyticko- 

komentářový týdeník každý den. Ale z našich průzkumů, které děláme poměrně detailně, stále 

vyplývá, že i v této době lidi stále noviny vnímají jako zdroj informací. Spíš zasazené do 
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souvislostí a kontextu, což na webu ne vždy je. Samozřejmě ale i internet se posouvá a nabízí 

dnes čtenářům zpracování, které je velmi kvalitní. Ještě rozdíl je, že když vezmu tištěná 

informační média, je tam určitá úroveň, na tom webu je ten rozptyl ohromný. Od opravdu 

špatné práce z pohledu novináře až po velmi kvalitní. Orientovat se na webu je, si myslím, 

dnes pro čtenáře ještě složitější. Beze sporu ale tištěná budou. Možná za sto let ne ale 

v horizontu 10-15 let určitě.  Dnes se už rozmáhají i věci zajímavé inzertně, třeba New York 

Times už mají reklamy i ve virtuálním světě, to na papír nepřenesete. Takže pro inzerenty 

nabízí digitální svět obrovské možnosti. Tak jako videa grafiky, možnosti personifikace 

obsahu, podle toho co vás zajímá apod. Do budoucna rozhodně budou digitální média to 

hlavní, co bude živit vydavatelské domy. Např. New York Times a další deníky mají dnes už 

více předplatitelů v elektronické verzi, než v té tištěné. To ale nemusí znamenat, že jim to 

nese více peněz. Některá vydavatelství už zavřela papírová vydání a soustředí se už jen na 

web.  Ta tištěná média s sebou mají totiž velkou část nákladu, který je zatěžuje, jako papír a 

distribuce, což v elektronickém světě neřešíte a nemáte. Tam vlastně máte náklady jen na 

zaměstnance a vývoj aplikací.  

 

 Jaké má podle Vás digitalizace a zavedení elektronických verzí výhody? A nevýhody? 

 

 Elektronická média mají výhodu v tom, že se v nich mnohem lépe měří reklama a její 

účinnost. Když vezmete inzertní trh elektronických médií, není tam inzerce nic moc. Tištěná 

média generují mnohem víc peněz. Internet jde rychle nahoru. My máme dvojí strategii. 

Rozvíjíme web aktualne.cz, který je zadarmo a to je masový web pro lidi, kteří se zajímají o 

to, co se děje.  To prodáváme inzerentům s tím, že tam mají velikou masu.  Hospodářské 

noviny, které na webu mají návštěvnost mnohem menší, se snažíme spíše jít přes kvalitní 

obsah. Snažíme se tam dávat původní obsah a je to mnohem více orientované jako business 

orientovaný web, proto za něj chceme peníze. Naše vydavatelství to má v tomto ohledu dobře 

složené- papír, noviny, velký web zadarmo, užší web za peníze a věříme, že to bude fungovat. 

 

 Elektronická média může sdílet více lidí, třeba 10 lidí v kanceláři může mít přístup 

k elektronickým novinám a tak, je to určitě jednodušší. Je tu ještě jedna psychologická věc. 

Dnes třeba v řadě firem je jasné, že člověk když funguje na sociálních sítích, není to jen, že by 

se flákal, ale že je to součást práce, komunikace apod. Bohužel ale pro řadu lidí je to tak, že 

když vidí někoho, jak čte tištěné noviny, tak mají pocit, že se fláká. Přitom Hospodářské 

noviny jsou pro lidi z businessu důležité. Vím to od lidí, že v elektronické verzi to tak je. 
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Kvůli tomu jsou také ty elektronické verze pro řadu lidí přijatelnější. Je to ale samozřejmě 

práce od práce. 

 

 

 Co znamenal a znamená tento přechod pro náklad tištěných verzí? Kladete pořád stejný 

důraz na tištěná vydání?  

 

 Klademe stále stejný důraz, protože v našem případě tvoří 25% příjmů celého 

vydavatelství Economia. Mnohem víc lidských sil ale pracuje ve vývoji digitálního světa. Jak 

tím oslovit čtenáře a jak to sestavit tak, aby i z pohledu obsahu byli čtenáři ochotní za to 

platit. Ti budou ochotní platit, když tam bude něco, co bude atraktivní a nenajdou to jinde 

zadarmo. Třeba jako ty reklamy ve virtuálním světě, je to atraktivní pro inzerenty i čtenáře. 

Důraz máme tedy stejný, ale když to řeknu mentálně, pracujeme s lidmi tak, aby psali na web 

stejně jako by psali na papír. Vyžadujeme stejnou kvalitu, akorát třeba ty nejvíce exkluzivní 

věci si schováváme na papír. Ono je to trochu zavádějící- já sice říkám papír, ale dnes jsou 

hospodářské noviny kromě papírové a v elektronické podobě jedno a totéž. Ten kdo je má 

předplacené na webu nebo v elektronické verzi dostává stejný obsah, jako ten kdo to má na 

papíru. Kdy to budu brát z pohledu inzertních příjmů, v tom jsou stále výdělečnější papírové 

noviny. 

 

 Existuje podle Vás něco, v čem jsou tištěné verze nenahraditelné? 

 

 Já myslím, že už úplně ne. Je to něco jiného, když si vezmete knížku do ruky a čtete si 

jí. Dáte si jí do tašky a je to to jiné než číst na čtečce.  Myslím si, že vždycky bude určitá část 

lidí, kteří budou preferovat papír. Někdy můžeme mít pocit, že lidi nedělají nic jiného, než že 

čtou někde zprávy, ale není to tak. Potom chtějí tedy už vědět, co se děje, tak někdo koukne 

na internet, někdo zapne televizi a někdo si prostě vezme do ruky noviny. Pro něj je to ten 

zdroj toho, že se dočte co se děje. My se snažíme i profitovat z našich velmi dobrých autorů, 

což taky částečně funguje. Někteří mají třeba 120 000 followerů na twitteru, což už je docela 

velké publikum. Pokud autorské strany těchto autorů zamknete, najde se celkem dost lidí, pro 

které stojí za to psát. Oni si to zaplatí proto, že si to chtěj přečíst. Jdeme touhle cestou. Ale 

podle mě mimo nějakého pocitu, zvyku a staromilství tištěná média nahraditelná jsou. 
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 Jakým způsobem se dle Vás změnil postoj vůči elektronické verzi za poslední roky? 

 

 Určitě přibývá čtenářů, kteří už využívají jenom elektronické verze. Souvisí to 

samozřejmě s rozvojem internetu a chytrých telefonů. Hodně lidí je dnes na sociálních sítích, 

ale i přesto konzumují zprávy. Sdílejí se věci a tak se dostávají mezi lidi. Naše weby chodí 

30% i víc čtenářů ze sociálních sítí a z googlu. Myslím si tedy, že se to stává běžnou součástí 

života a ten postoj k elektronické verzi je takový, že lidi dnes jsou už zvyklí na to, že pokud si 

chtějí přečíst zprávy, mohou si je přečíst kdykoliv kdekoliv. Hodně to funguje, když jsou lidi 

na cestě do práce, někde čekají apod. Tím si krátí čas a tím se elektronické zprávy stávají 

všudypřítomnou součástí života. 

 

 Máte více čtenářů tištěné či elektronické verze? Stoupá či klesá toto číslo? Jak se tomu 

přizpůsobujete? 

 

 Jednoznačně stále více čtenářů máme ve verzi tištěné. Když beru čtenost, jsme někde 

mezi 150000-170000 čtenářů denně a to těch novin čte víc lidí. Takhle, Hospodářské noviny 

jsou čteny více papírově. Ale obecně jako vydavatelský dům máme více čtenářů v digitálním 

podání.  

 

 Jaké byly počátky zavádění elektronické verze a jaké změny probíhají nyní? 

 

 Ty počátky byly hrozné. U tohohle platí to, co u jiného, souvisí to hodně s ochotou 

platit. Klíčové je to, že musíte mít obsah, za který je někdo ochoten platit. Druhá věc je, že 

musí být hrozně jednoduché a uživatelsky příjemné se k tomu obsahu dostat. Podle různých 

studií vyplývalo, že pokud má člověk udělat více než 3 kliky, tak už jde od věci pryč. Někdo 

tedy narazí na placený článek, rozhodne si ho koupit- klikne a ono ho to hodí na platební 

bránu.  Pokud by takto měl udělat více než 3 kliky, tak už ho to odradí a odejde jinam. To 

zavádění jde určitě v dnešní době udělat velmi jednoduše, s možností zaplatit všemi způsoby 

od sms, přes karu apod. Např. jako u Applu jen zadáte kartu a pak už jen klikáte a platíte, 

vůbec nic neřešíte a v podstatě tak máte pocit, že je to zadarmo, protože vám účet přijde až za 

pár dní. My tak vlastně využíváme všechna marketingové a obchodní strategie, co existují. A 

také ty sociální sítě, call centra, přímé oslovování apod. Dneska jsou možnosti, jak oslovit 

čtenáře, veliké, což je velký rozdíl proti minulosti. Dnes má už mobil a internet už vážně 

skoro každý. 
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 Myslíte si, že v budoucnu mohou nahradit elektronické verze zcela ty tištěné? 

 

 To přirovnávám trošku ke knížkám. Vlastně s nástupem čteček se prorokoval konec 

knih už asi tak před 5 lety, ale nemám pocit, že by knihy nějak utrpěly. Myslím, že budou 

existovat, otázkou je, když mluvím o trhu deníků, jestli jich bude existovat tolik. Jestli budou 

existovat v podobě, jako teď. Věřím ale tomu, že tištěný trh v nějaké podobě přežije.  U 

odborných a zájmových časopisů si ještě myslím, že to vydrží mnohem déle. Tištěný 

deníkový trh si myslím, že bude v nějaké podobě existovat, ale jaká ta podoba do budoucna 

bude, to si úplně netroufám předvídat. Je možné, že se některé deníky promění do týdeníků, 

nebo že budou vycházet třikrát týdně nebo jen v nějakých dnech apod. Můžou se změnit 

formáty, může to být různě provázané. Ale myslím si, že budou existovat mnohem déle. Podle 

někdejších prognóz by neměly být tištěná média už dnes. Ono je to ale podle mě ještě taky 

tak, že tištěná média mají své kouzlo jak pro čtenáře, tak pro inzerenty. Stále dosahují většího 

kreditu, než elektronická média. Stále lidí vnímají, že co je napsané v novinách, je serióznější 

a více pravda. Z velké části to tak opravdu je. Ale víc a víc je už i v elektronickém světě 

kvalitních médií takže spíš je otázka, pohodlnosti. Já si třeba vezmu o víkendu do ruky radši 

tištěné noviny, je to takové jednodušší než být pořád někde na mobilu nebo tabletu. Ale 

jednoznačně i to podání a zpracování těch zpráv v digitálním světě nabízí tolik možností, že 

tam ten rozvoj do budoucna je obrovský a jasný. Dovedu si ale představit, že i noviny budou 

určitá statusová záležitost.  Tablet a mobil nejsou tolik příjemné. Ale jak to budou brát další 

generace to je taky otázkou. 

 

 Elektronické verze ty tištěné nahradit jakoby mohou. Ty tištěné deníky asi ano. Stále 

ale budou týdeníky, zpravodajsky orientované týdeníky, měsíčníky a věřím, že budou 

vycházet jako tištěná média. Jde o to, jaký obchodní modely se vyvinou. Musí se hlavně 

změnit obchodní model. Např. v Londýně jsou úspěšné noviny, které jsou rozdávané 

zadarmo, a přesto ten obchodní model funguje, že dosáhly takového nákladu, že tu inzerci 

mají. Pak se rozšířily i do dalších města a funguje to. Takže možná je budoucnost tištěných 

médií také v tom, že se najdou nové obchodní modely, které zajistí, že budou generovat 

dostatek peněz, aby mohly vycházet, a přesto budou inzertně atraktivní. V Americe jim např. 

nejvíce fungovala reklama na papíru, ale ty technologie jsou tak rychle dopředu, že jsou 

nejrůznější aplikace. Na webu si můžete nastavit aplikace, které reklamu blokují. Kdybychom 

měli dostatečnou základnu čtenářů, která je za elektronické verze ochotna platit, tak lidně tu 

reklamu z webu dáme pryč, pokud by jim to vadilo. Ale zase ne každému to vadí. Vadí ta 



95 
 

reklama, co tam vleze a ruší při čtení, ale na druhou stranu když si něco hledáte a potom vám 

web nabízí jiné obdobné nabídky, tolik to nevadí a může to být i užitečné. Myslím si tedy, že 

elektronické verze mohou zcela nahradit deníky, ale stejně si myslím, že to nebudou chtít 

vzdát a budou hledat spíše nové obchodní modely, jak to ustát. Třeba v tištěné médiu když 

máte reklamu hezkou a funkční, tak to prostě funguje Ale rozhodně se i ta tištěná média 

budou muset přizpůsobovat chování čtenářů. V Česku je trochu nevýhoda, že jsme malý trh. 

 


