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Abstrakt 

Bakalářská práce ve své teoretické části pojednává o principech, právních nutnostech a 

teoretických základech nutných pro založení internetového volnočasového magazínu. 

Nejdříve se věnuje definici pojmu internetový magazín, poté právním předpisům 

postihující jakoukoliv internetovou periodickou publikaci. Zabývá se i potenciálním 

financováním, marketingovým plánem a základem pro úspěšnou marketingovou kampaň. 

Praktická část práce se zabývá jednotlivými kroky nutnými pro založení internetového 

magazínu, návrhem jednotlivých kroků, technickou částí nutnou pro provoz jakékoliv 

webové stránky až po založení konkrétní stránky magazínu. Nakonec se zaměřuje na 

obecné roviny publikování článků. 

 

Abstract 

The bachelor thesis, in its theoretical part, deals with the principles, legal necessities and 

the theoretical basis necessary for setting up an online leisure magazine. Firstly, it deals 

with the definition of the term online magazines, then with the legislation covering any 

periodical online publication. It also focuses on potential funding, a marketing plan and the 

basis for a successful marketing campaign. The practical part contains steps necessary for 

setting up the online magazine, the design of the individual steps, the technical part 

necessary for the operation of any website and finally the creation of our webpage for the 

magazine. At last, it focuses article publishing in general. 
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Úvod 

Většina lidí zaměstnaných v kancelářích tráví nějakou část pracovní doby nepracovní aktivitou. 

V mnoha případech se jedná o brouzdání na internetu a pročítání volnočasových magazínů, které 

je odvádí ze stereotypního prostředí do země představ.  

Sama vím, jak trávím svůj volný čas na internetu, která témata mě zajímají, jaká se často opakují 

a co na internetu vyhledávám. Proto jsem se rozhodla podívat se, co stojí za takovým založením 

a provozováním internetového magazínu. Přijde mi, že nabídka volnočasových magazínů na 

internetu je značně omezená, málokterý pokrývá všechna témata, která mě zajímají. Sama mám 

taktéž spoustu zážitků, ze kterých by se minimálně dala čerpat inspirace na případná témata. 

Zajímala mě i legislativa získávání článků a zdrojování existujících magazínů. 

Pří původní přípravě obsahu v rámci tezí jsem si rozdělila celou práci na dvě části, a to část 

teoretickou, zabývající se seznámením s pojmy a legislativou, a část praktickou, ve které popíši 

konkrétní kroky vedoucí k založení internetového magazínu počínaje průzkumy trhu, návrhu 

marketingové strategie, vytvořením webových stránek samotných a přípravou obsahu konče. V 

rámci teorie bylo i seznámení s marketingovým plánem a jeho nástroji, ale ukázalo se, že velká 

část těchto informací spadá spíše do praktické části. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla přesunout 

původní bod obsahu 2g - návrh strategie, do praktické části - bod 3b. Zde jsou detailněji popsány 

SWOT analýzy a jejich opravdové rozložení, příprava a kroky k dalšímu postupu zakládání 

internetového magazínu. V teoretické části jsou ponechány pouze základní pojmy z oblasti 

marketingu a propagace. Toto byla jediná změna vůči schváleným tezím. 
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Teoretická část  

2a) Základní pojmy 

 

V této úvodní části uvedu důležité pojmy a definice, které se v práci budou vyskytovat a je 

zapotřebí je specifikovat pro správné porozumění této práce. 

 

Internetový magazín - takzvaný E-zine nebo webzine, což je zkratka pro elektronické magazíny 

(Electronic magaZINE).1 I když definice ještě není plně ustálená, můžeme jej popsat jako 

periodicky obměňované časopisy v prostředí internetu. Tento název zahrnuje tři typy médií, a 

sice: časopisy, realizované pouze v online podobě, dále pak časopisy, které mají tištěnou podobu 

a online formu využívají na rozšíření svého obsahu a nakonec periodika, která online formu 

používají za jen účelem zobrazení obsahu svého tištěného časopisu. 

Internetový magazín však není pouhé adaptování tiskovin v novém prostředí. Přináší řadu 

uživatelských příležitostí, které ostatní typy magazínů nemohou poskytnout, nových a v tištěné 

formě i nemožných funkcí a doprovodných materiálů nejrůznějšího typu. 

Paradoxem je, že se nemusí jednat o obsah originální, jak je vidět z obsahu jakéhokoliv 

periodika, které si vybereme. Obsah je pravidelně recyklován v průběhu let, neboť témata 

zůstávají pořád stejná, jen s menší obměnou. Dochází taktéž k výměně mezi ostatními weby, 

popřípadě k překladu článků z jiných jazyků.  

 

Online žurnalistika je novou formou tradiční žurnalistiky, přesto se v mnoha ohledech velmi 

liší. „Je natolik odlišná od žurnalistiky tradiční a její pravidla jsou již za krátkou dobu její 

existence ustálená tak, že je můžeme jasně charakterizovat (na čemž se shoduje většina autorů 

píšících přehledové publikace o specificích online žurnalistiky).“2 

Rovněž je možné ji popsat jako žurnalistiku v reálném čase. Tvorba a publikace se procesně 

podobá spíše zpravodajským televizním stanicím než tradičním médiím. Čtenář je přirozenou 

                                                 
1 TODARO, Julie Beth. E-Zines. Community & Junior College Libraries [online]. Taylor & Francis, 

2005, 12(4), 87-93 [cit. 2017-04-12]. ISSN 02763915. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J107v12n04_10 
2 ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 240. 

ISBN 978-80-210-5825-5. 
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součástí procesu a počítá se s jeho interakcí či dokonce s vytvářením vlastního obsahu.3 

Kromě již zmíněného označení online žurnalistika se často setkáváme s názvem internetová 

žurnalistika, jak uvádí PhDr. Milan Šmíd ve své studii s názvem Zpravodajství internetové 

žurnalistiky. 4 

 

Alternativní zdroje žurnalistického obsahu 

Mezi další nosiče tohoto typu informací můžeme zařadit například CD-ROM. V tomto případě 

mohou vyniknout přednosti zdrojů z prostředí internetu, jako jsou aktuálnost, využití 

hypertextových odkazů, možnost přímého kontaktu s autorem článku prostřednictvím 

elektronické pošty či vyhledávání v rámci zdroje. Na druhou stranu nelze popřít, že tištěný 

časopis je obvykle snáze přenositelný a lze jej rychleji prolistovat pro rychlou orientaci v obsahu. 

Mnozí vydavatelé novin a časopisů si dobře uvědomují potenciál internetu v oblasti přístupu 

k informacím a jejich šíření. To je také jedním z důvodů, proč své zavedené publikace poskytují 

čtenářům a uživatelům jak v tištěné podobě, tak jako online zdroje prostřednictvím Internetu. V 

tomto směru je možné rozlišit různé přístupy: 

● Pomocí Internetu dostane uživatel k dispozici zkrácené výtahy článků, popř. plné texty 

vybraných článků. Tento přístup je typický spíše pro časopisy. 

● Tištěná verze i internetová verze jsou obsahově ekvivalentní. 

●  Zdroj v prostředí Internetu je chápán jako doplněk tištěné verzi a poskytuje služby 

přidané hodnoty. Obvykle se jedná o přístup do archivu s možností variabilního 

vyhledávání, online zpravodajství atd.5 

 

Internetová doména 

Slovo doména je zkratkou a správně bychom měli uvádět termín „doménové jméno“. Jedná se o 

unikátní adresu na internetu. Z technického pohledu má doménové jméno hlavní funkci v tom, že 

nahrazuje složitý číselný kód přiřazený každému počítači připojenému k internetu 

(zjednodušeno). Doménové jméno má více úrovní (resp. řádů). Jednotlivé úrovně se oddělují 

                                                 
3 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011, s. 29. Žurnalistika a komunikace. 

ISBN 978-80-247-1535-3. 
4 ŠMÍD, Milan. Zpravodajství internetové žurnalistiky [News reporting on internet]. In OSVALDOVÁ, 

Barbora. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 98-107. ISBN 80-246-0248-2.  
5 ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-295-9. 
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pomocí tečky. Doména 1. řádu (top-level doména) pro Českou republiku je .cz, ale může být 

například .net. Jedná se o koncovku. Doména 2. úrovně je např. jmenodomeny.cz. A právě 

doména 2. úrovně, která se dá zaregistrovat, reprezentuje adresu na internetu. 

 

Webhosting, zkráceně hosting – jedná se o pronájem prostoru pro webové stránky a dalších 

služeb na serveru a jejich zpřístupnění všem uživatelům internetu a následnou editaci.6 

 

Link neboli hypertext je odkaz ukazující na data. Může se jednat o data ve specifické části textu 

na té samé či jiné stránce v rámci domény či dokonce na data na jiné doméně. 

 

Infografika usnadňuje čtenářům pojmout různé druhy informací. Infografiky mají za cíl jasně a 

ve stručnosti podávat informace tak, aby se u nich nemuselo namáhavě přemýšlet. Konkrétně se 

jedná o obrázek v dostatečné kvalitě, který představuje tiskovou zprávu, zajímavá data, novinky 

na trhu, různé zajímavé informace nebo problémy z nového úhlu.7 

 

Reklama je jedním ze způsobu marketingové komunikace. Je to placená forma propagace 

produktů, kdy produktem může být výrobek, zboží, služba, nehmotný výsledek nějaké činnosti 

atd. Je to nástroj pro přesvědčování a informování lidí a využívá se především k vyvolání zájmu 

o produkt.8 

 

2b) Internetové právo 

Obecně se subjektem práva, týkajícího se médií, zabývají následující právní normy: Zákon č. 

1/1993 Sb. – Ústava České republiky, úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 

zkráceně Evropská úmluva o lidských právech č. 209/1992 Sb., zákon č. 2/1993 Sb. – Listina 

základních práv a svobod, zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, zákon č. 46/2000 Sb. zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického 

                                                 
6 Slovníček pojmů: Fráze a termíny související s webhostingem a doménami. DoménaWebhosting 

[online]. [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: http://www.domena-webhosting.cz/slovnicek-pojmu.html 
7 Co to je infografika a v čem vám pomůže: Co to je infografika? Českéinfografikycz [online]. [cit. 2017-

03-19]. Dostupné z: http://www.ceskeinfografiky.cz/co-je-infografika/ 
8 Reklama na internetu. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 

2014, s. 77. ISBN 978-80-251-4311-7 
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tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) a nakonec i zákon č. 40/2009 Sb. – 

trestní zákoník. 

 

Pod pojmem internetové právo si představím soubor práv vztahující se přímo k internetu či 

subjektům na internetu. Není to ale takto jednoduché. Nejprve se zaměřím na pojem elektronická 

média. Jedná se o média, která zajišťují dodávku informací uživatelům elektronickou cestou. 

Většinou se však jedná o média digitální, tedy rozhlas a televizi, spíše než o média vpravdě 

elektronická. Zákon je označuje pojmem vysílatelé nebo provozovatelé vysílání.9 Prakticky tedy 

internetová média nemají komplexní úpravu, obecně se jedná spíše o regulaci vysílacího trhu, 

principu duality či omezení reklamy. Nikde se ale nelze dočíst o přímé regulaci tištěných médií 

na internetu. Internet je pouze regulován zákonem č. 132/2010 Sb. – 

zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) v platném znění pro případy internetové 

televize a rádia. Dále je regulován zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti v platném znění, který se zabývá ochranou osobních údajů a dat používaných při 

přenosu informací v průběhu služby či šíření obchodních sdělení. Je zde i několik doplňkových 

zákonů, jako například zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění, řešící 

připojení obyvatel k internetu, či zákon č. 297/2016 Sb. zákon o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce v platném znění. 

 

Mohu tedy říct, že pro internetová média typu časopis platí obecně stejná práva a povinnosti, 

jako pro jakékoliv jiné tištěné médium. Musí dodržovat předpisy a koncepty stanovené v Listině 

základních práv a svobod. Existuje spousta konceptů, které musí novinář znát a dodržovat, aby 

mohl být v souladu s neustále se měnícím právem.  

Jedním  z právně problematických jednání, na která si musí novinář dávat pozor, je urážka na cti. 

Jedná se totiž o přestupek proti občanskému soužití. Závažnější případy lze taktéž označit jako 

pomluvu, což je již trestný čin, pod některou ze skutkových podstat přestupků uvedených v § 49 

odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., zákon České národní rady o přestupcích, v platném znění. 

                                                 
9 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 338. 

Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-382-7. 
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Konkrétně zda je pomluva hrubým jednáním dle § 49 odst. 1 písm. c) v platném znění, nebo 

přestupkem ublížení na cti dle § 49 odst. 1 písm. a) v platném znění. 

V knize Introduction to journalism jsem se dočetla tipy, jak se ujistit, že námi publikovaný text 

nelze považovat za urážku. Jedná se o konzultaci s kolegy a případně s editorem s cílem ověření 

následujících skutečností: je to, co píšu pravdivé? Mám všechna fakta a jména správně? Nejsou 

mé titulky či perexy zavádějící? Mám podepsané prohlášení od svých zdrojů a mám uložené 

všechny nahrávky a poznámky? Napsal jsem to s otevřenou myslí a na základě faktů, popřípadě 

jsem použil slova jako domněnka?  

Jiným konceptem je význam slova soukromí. Nejedná se totiž o pouze legální termín ale o 

termín etický a morální. Často se porušení soukromí obhajuje veřejným zájmem či svobodou 

projevu a informací. Je tedy zapotřebí si stanovit hranici toho, co je ještě veřejným zájmem a co 

už je zájmem veřejnosti. 

Mezi dokumenty, které přiznávají každému člověku respekt a ochranu soukromí a jimiž je Česká 

republika vázána, patří: 

● Listina základních práv a svobod 

● Úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

● Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

● Evropská sociální charta 

 

Taktéž se dá využít smlouva o mlčenlivosti, zavazující podpisující osobu, aby určité informace 

nevyzradila nikomu jinému. 

 

Často zmiňovaným a mylně interpretovaným konceptem je ochrana zdrojů. Asi díky filmům se 

spousta lidí mylně domnívá, že žádný žurnalista nemusí za žádnou cenu vydávat zdroj svých 

informací, které následně publikoval. Ale nikdo není vyjmut z povinnosti nahlásit trestný čin či 

jeho pachatele stanovené v trestním zákoníku. Pokud novinář publikuje článek, kde se mu někdo 

dozná k trestné činnosti, je povinen tuto skutečnost nahlásit a nemá žádné právo svůj zdroj 

chránit. 10 

Je taktéž očekávané, že média nesmí publikovat detaily o rase, barvě pleti, náboženství, pohlaví, 

                                                 
10 FLEMING, Carole. An introduction to journalism. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2006. ISBN 0-7619-

4181-9. 
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sexuální orientaci, psychických nebo fyzických nemocech nebo neschopnostech, pokud tato 

informace není důležitá pro příběh, který sdělují. 

 

Ochrana osobních údajů je teoreticky zajištěna European data protection vyhláškou, ale ve světě, 

kde osobní údaje jsou ekonomickou komoditou, je tato vyhláška neustále přetřásána. Data jsou 

sbírána a analyzována s cílem dosáhnout ideálního byznys modelu jeden na jednoho – business-

to-consumer (B2C), který je nejčastěji využíván k reklamě. Tento model sbírání dat, který vede 

často k označení naší doby jako národů databází či sledovaných, není žádnou novinkou. První 

spam byl zaslán již v roce 1978 – nevyžádaný hromadný email a rychle se stal nejen problémem 

porušujícím osobní právo svobody, ale taktéž problémem ekonomickým. V dnešní době je až  

80 % či 90 % zaslaných emailů nevyžádaných. Z právního hlediska v Evropské unii nebo 

dokonce i jinde na světě není spam řešen na globální právní úrovni, ale vždy pouze na úrovni 

porušení práv jednotlivých osob. U nás je tato problematika upravena zákonem 480/2004 Sb. 

(Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o 

některých službách informační společnosti v platném znění) 

Po spamu přišel další problém – takzvané cookies, malé množství dat uložené na klientském 

počítači, umožňující serveru uložit či znovu získat informace o stavu aplikace či o uživatelských 

datech. 11 V dnešním světě zaznamenávají hlavně uživatelské informace o nákupech za účelem 

profilování zákazníka a jeho nákupních zvyklostí. Jedná se o schválený spyware – byznys s 

jejich pomocí může „špehovat¨ zákazníky a používá tato data pro marketingové účely a 

zobrazování internetových reklam. Jedná se o reklamu na základě chování uživatele, jeho 

vyhledávací historie, četnosti, klíčových slov, stránek, které navštívil, či v případě Google i 

obsahu mailové schránky. Jak spyware tak cookies jsou v Evropě pod správou směrnice 

2002/58/EC nazvanou e-privacy směrnice, s úpravou 2009/136/EC. Po ní následovala úprava 

ohledně nutnosti přijmout použití cookies na stránkách, které navštěvujeme. V případech, že je 

použití cookies „zcela nezbytné” pro stránku, není potřeba souhlas uživatele. Nejedná se o jediný 

způsob ochrany uživatele, existují další směrnice nebo zákony nebo diskuze o těchto tématech, 

ale jsou stále v úpravě, neboť nejsou jednoduše definovatelné.12 

                                                 
11 HTTP Cookies. Microsoft Windows Dev Center [online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384321(v=vs.85).aspx 
12 EDWARDS, Lilian a Charlotte. WAELDE. Law and the Internet. 3rd ed. Portland, Or.: Hart Pub., 

2009. ISBN 978-1-84113-815-2. 
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2c) Autorské právo 

„Autorské právo je právo duševního vlastnictví, spolu s právy nehmotných statků. Základním 

právním předpisem je autorský zákon – zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

v platném znění (dále též jen „AZ“), který je zvláštním zákonem k občanskému zákoníku – 

zákon č. 89/2012 Sb. (dále též jen o. z.) v platném znění.”13 

 

V prostředí internetu je dodržování autorského práva nesmírně obtížné. Nejen ze strany dohledu 

nad jeho správným praktikováním, kde by bylo zapotřebí alespoň tolik dohlížejících, jako je 

potenciálních uživatelů internetu, ale i ze strany uživatelů samotných. Například je vždy 

zapotřebí citovat zdroj, ze kterého jsme použili nějaký obsah? Může si uživatel být jistý, že daný 

zdroj je ten jediný a původní? Lze si nějak ověřit, že se jedná o originál? A je to vlastně ve všech 

případech zapotřebí? Je zapotřebí v soukromé komunikaci oceňovat autora obrázku, který slouží 

pro vyjádření nálady či vtipu? 

Není, neboť dle omezení autorského práva se nejedná o zásah do autorských práv, pokud je 

používám pro vlastní potřebu. 

Stejně tak mě zajímá licence zpravodajská, která tvoří výjimku v autorském právu. 

„Zpravodajskou licencí je zejména převzetí díla do periodického tisku či jiného hromadného 

sdělovacího prostředku. Zpravodajskou licencí je i převzetí či přeložení díla do článků či pořadů 

s obsahem časového významu o věcech politických, hospodářských nebo náboženských, které již 

bylo uveřejněno v jiném hromadném sdělovacím prostředku. Zpravodajská licence se vztahuje 

pouze na zpravodajství jako na formu prezentace krátkých aktuálních informací.” 14 

 

Samozřejmě autorské právo v případě internetového magazínu, se netýká jen obsahu textu, ale 

původní myšlenky textu, zdrojů příběhu či obrázků použitých v rámci daného textu. Podívám-li 

se na stránku webového magazínu, vidím spoustu potenciálních bodů – infografika, videa, 

fotografie, přímé citace celebrit, které jsou ale citovány i na jiných webech, a další, ve kterých 

bude otázka autorského práva vždy na místě. Autorské právo chrání dvakrát. Nejen autorovo 

dílo, ale i autorovu osobu. Toto je důležité zejména v takzvaných sekcích „čtenářských příběhů”, 

                                                 
13 FALADOVÁ, Adéla. Autorské právo v praxi. Praha: FCC Public, 2015. ISBN 978-80-86534-26-8. 
14 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 338. 

Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-382-7. 
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kde se magazíny snaží integrovat čtenáře do obsahu magazínu, ale dávají tak možnost 

spekulacím. Jak ověřit pravost příběhu, aby se nedalo polemizovat, že je celý uměle vytvořený 

jen z důvodu popularity a zároveň však chránit autora takového příběhu před vyzrazením 

tajemství.  

 

2d) Financování 

Financování je nejsložitější částí celého založení a provozu internetového magazínu. Pro 

inzerenty je potřeba mít již nějakou čtenářskou bázi, jinak pro ně není magazín zajímavý. 

Sponzorské dary či předplatné od čtenářů jsou nepravděpodobné a prakticky nevyužitelné, neboť 

obsah podobného charakteru je k dispozici na množství jiných portálů zdarma. Zajistit 

financování třetí stranou by bylo velmi obtížné bez dobrých kontaktů u potenciálního investora 

či určitého quid pro quo přístupu, který nemusí plně vyhovovat ani čtenářům ani 

přispěvovatelům magazínu.  

 

I přes to je mnoho časopisů financováno organizacemi či společnostmi, které profitují z jejich 

provozu, ať již marketingově či pouze rozšířením čtenářské báze a povědomí o organizaci v 

pozadí. Příkladem je časopis Kamarádi, financovaný ministerstvem školství, magazín 

ona.idnes.cz, financovaný Mladou frontou DNES, novinky.cz, které jsou součástí skupiny 

vlastnící deník Právo. Některé časopisy financují i kraje samotné, popřípadě města. Může to být 

ale často střet zájmů nebo v přímém rozporu se čtenářovou představou nezávislého média. 

Dalším zdrojem finančních prostředků většiny časopisu je inzerce, u tištěných časopisů se jedná 

o inzerci fyzickou, ať již v rozsahu celé strany či dvojstrany, nebo jen částí stran. U 

elektronických časopisů je využívána inzerce pomocí bannerů a komerčních článků. 

 

V některých případech je u fyzických časopisů zdrojem financí předplatné, ale většinou se na ně 

dá spolehnout pouze v případě odborných publikací, jako například publikací pro auditory či 

členy nějakých odborných organizací. Kromě reklamy a případně předplatného je pak zdrojem 

financí u časopisů prodejní cena výtisku.  

 

Specifickou formou financování jsou státní podpora a granty Ministerstva kultury ČR, avšak ty 
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se týkají pouze původních literárních děl a překladů krásné literatury. 

 

Autorský poplatek – autor platí za to, že může být publikován, podobně jako reading fee (platba 

za přečtení od čtenáře). Jedná se o velmi netradiční formou předplatného, které je vybíráno od 

autora, za možnost publikace, nikoliv od čtenáře za možnost přečtení. 

 

Poslední možnost, která se nabízí při založení jakéhokoliv časopisu, je financování pomocí 

úvěru. Tato varianta je nejen náročná z hlediska získávání finančních prostředků, ale rovněž 

velmi riskantní z důvodu malé návratnosti a tedy hrozících problémů při následném splácení 

úvěru.  

Pro jakýkoliv způsob asistovaného financování je potřeba mít dobrou představu o rozpočtu. Mezi 

náklady se kterými je zapotřebí počítat jsou například finance na marketing, nakoupení 

obrazových a zvukových materiálů pro infografiku, zakoupení již existujících článků z tištěných 

či online médií či zaplacení honorářů autorů nových článků, které je třeba kontaktovat. Dále je 

pak třeba počítat s penězi na provoz a udržení webové stránky a samotné domény, případně 

přípravu loga či designu odbornou firmou. Z důvodu malé výdělečnosti magazínu jako takového, 

je třeba v jakémkoliv rozpočtu počítat s plným financováním takového magazínu po dobu 

několik let, než bude možné začít magazín financovat pomocí reklamy.  

2e) Teorie marketingového plánu 

Definice marketingu, na základě prohlášení Americké marketingové asociace v roce 2013 je 

následující: „Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, 

dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost 

jako celek.“15 

 

Marketingový plán je o rozpracování marketingových cílů podniku, výběr směru, kterým se chce 

organizace ubírat, implementaci strategie a kontrolu této realizace. Měl by detailně udávat, 

prostřednictvím jakých konkrétních marketingových aktivit chceme dosáhnout svých 

                                                 
15 American Marketing Association [online]. [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 
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stanovených marketingových cílů. Tedy Co, Kdo, Kdy a Za Kolik se musí realizovat.16 Skládá se 

z následujících částí: situační analýza, marketingové cíle, marketingová strategie, marketingový 

mix, rozpočet, časový plán, realizace.17 

 

V mém případě se tedy bude jednat o seznam aktivit, které vedou k založení internetového 

časopisu. Bude obsahovat i seznam prací, které je třeba udělat pro zviditelnění a odstartování 

magazínu v internetové sféře. Měl by obsahovat i hrubý odhad celkových nákladů na založení 

takového magazínu, ať již v penězích nebo i v člověkohodinách (termín z projektového 

plánování vyjadřující čas odpovídající práci průměrného zaměstnance po dobu jedné hodiny)18. 

 

Nejznámější formou marketingového mixu – tedy souhrnu marketingových vzájemně 

provázaných nástrojů – je typ 4P. Pojmenování je dle počátečních písmen klíčových prvků, 

                                                 
16 Marketingový plán. HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 147. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-120-8. 
17 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3 
18 SOCHOVÁ, Zdeňka a Jitka ŠTINDLOVÁ. K novým ekonomickým termínům typu „člověkohodina“. 

Naše řeč [online]. 36(7-8), 207-212 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4307 
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product, place, price, promotion. Podívám-li se na první bod detailněji, jedná se o produkt a 

všechny jeho vlastnosti, včetně značky. Druhý bod, place, se dá přeložit jako všechny cesty a 

způsoby distribuce – kamenné či internetové obchody, stránky, doprava a jiné. Třetí bod je 

vhodné překládat spíše jako prodej, neboť pojem cena je hodně svázaný pouze s peněžní 

stránkou ale tento bod je i o komplexní cenové politice podniku a podmínek placení. Poslední 

bod, tedy propagace, je snad nezávažnější částí celého mixu. Jedná se o všechny způsoby 

sdělování o produktu, jako je reklama, podpora prodeje, public relations či třeba přímý 

marketing.  

 

Modernější model marketingového mixu je typ 4S, který je vypracovaný přímo na míru přípravy 

projektů realizovaných prostřednictvím internetu. Model je vypracovaný Efthymiosem 

Constantinidesem jako internetový marketing. Jednotlivá S jsou: 

Scope – strategie, zahrnující organizaci marketingové strategie, analýzu trhu, targetace a analýza 

nákupního chování. 

Site – webové stránky, jeden z hlavních způsobů komunikace mezi firmou a jejími zákazníky, ať 

již hlavní stránky nebo stránky sociálních sítí, a je tedy potřeba zjistit, co od nich zákazníci 

očekávají. 

Synergie – propojení internetových aktivit s ostatními marketingovými aktivitami organizace a 

ostatními procesy uvnitř organizace. 

Systém – zahrnuje správu a provoz technologického zázemí a administraci webových stránek.19 

 

Než je ale možné použít jakýkoliv marketingový nástroj je vždy nutné začít analýzou. 

 

2f) Analýza konkurence 

Analýza konkurence je důležitým krokem v jakémkoliv plánování. Analýza většinou slouží k 

pochopení konkurenčních výhod či nevýhod, k pochopení strategií konkurentů, ať už minulých 

či budoucích a úspěšných či neúspěšných, k předpovědi návratnosti našich investic a ke zvýšení 

povědomí o hrozbách a příležitostech. Je třeba nejprve dobře analyzovat, kdo vlastně jsou naši 

                                                 
19 Webový marketingový mix 4S. Management mania [online]. [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/webovy-marketingovy-mix-4s 
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konkurenti, jaké jsou jejich cíle, jejich zákazníci. Rovněž je zapotřebí analyzovat i naše 

potenciální zákazníky. 20 

 

Segmentace trhu se zabývá rozdělením trhu, tedy celkově potenciálních zákazníků, do skupin, na 

které se můžeme dále zaměřit. Základní způsoby segmentace jsou segmentace demografická – 

dle věku, pohlaví či etnika, geografická – prostorové rozdělení dle kontinentů, zemí či měst; 

socioekonomická – status, vzdělání, příjem a psychologické.21 

 

Pro všechny kategorie, které budou definovány v praktické části, bude vytvořena SWOT 

analýza, nejčastěji používaná analýza v rámci strategického řízení. 

Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. století. 

SWOT je akronym složený z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

● Strengths – silné stránky 

● Weaknesses – slabé stránky 

● Opportunities – příležitosti 

● Threats – hrozby22 

Horní část SWOT analýzy zaznamenává interní faktory, které mohu jako vlastník byznysu 

ovlivnit. Jsou to vlastnosti, které mám já, a mohou mi pomoct uspět. Spodní část SWOT analýzy 

jsou vlivy externí, věci, které nemohu ovlivnit. V mém případě jsou to věci týkající se 

potenciálních čtenářů, jejich vlastností a zájmů. 

 

 

                                                 
20 Analýza konkurence. BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 

Praha: Grada, 2007, s. 62-64. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-1535-3. 
21 Segmentace trhu a zákazníků (Market Segmentation). Management mania [online]. [cit. 2017-04-09]. 

Dostupné z: https://managementmania.com/cs/segmentace-trhu 
22 SWOT analýza. Management mania [online]. [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/swot-analyza 

https://managementmania.com/cs/albert-humphrey
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Praktická část 

3a) Postup založení internetového magazínu 

V této části se zaměřím spíše na praktickou tvorbu webových stránek, doplnění marketingových 

mixů a analýz, které jsem si připravila. Na základě analýz vyberu skupinu, na kterou zaměřím 

jak náš marketingový plán, tak obsah celého webového magazínu. Dle informací o konkurenci, 

kterou zjistím například porovnáním návštěvnosti stránek a vyhodnocením online dotazníku, 

začnu připravovat designem loga a stránek tak, aby jejich vzhled byl příjemný a známý, ale 

zároveň inovativní a poutavý. Po vymyšlení jména je potřeba zaregistrovat doménu a ideálně i 

stránky sociálních sítí či twitter, aby bylo pokryto co nejvíce možností pro účely marketingu. 

Proberu teoreticky i možnosti financování pomocí reklamy, protože praktická část se v této fázi 

projektu nevyplatí podrobně rozebírat.  

Dalším bodem v plánování spouštění ezinu je obsahová stránka a zdroje, které budou používány 

pro vytváření tohoto obsahu. Pokusila jsem se kontaktovat několik známých webových ezinů pro 

interview jak získávají oni svůj obsah, ale bohužel žádná z redakcí z počátku nereagovala ani na 

moji emailovou či telefonickou prosbu. Až ke konci mé práce se mi podařilo spojit s nově 

založeným ezinem Flowee.cz, který je aktuálně dobře zviditelněn díky rozsáhlé marketingové 

kampani. Dle menšího průzkumu jsem zjistila, že Bigboard Praha, na kterých se marketingová 

kampaň vyskytuje, je taktéž částečným vlastníkem magazínu Flowee.cz.23 

Magazín Flowee.cz tedy své zdroje získává následovně „Máme 5 vlastních členů redakce – 2 

editory, 2 redaktorky, šéfredaktorku + okolo 100 odborníků, kteří vytvářejí vlastní díla – tím 

jsme jedineční. K tomu máme 42 externistů. Příspěvkujeme 10 článků denně, natáčíme videa, 

děláme video reportáže. Smluvní vztahy nemáme, přebíráme ale některé info z blogů našich 

osobností a významných partnerů. Pracujeme hodně také se zahraničními zdroji.“24 

 

3b) Návrh strategie 

V současnosti obliba digitálního vydávání periodik stoupá, primárně kvůli jejich snadné 

dostupnosti, širšímu výběru témat i neplacenému obsahu. Digitální média, většinou spravovaná 

                                                 
23 Richard Fuxa spustil online magazín Flowee.cz. MediaGuru [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/aktuality/richard-fuxa-spustil-online-magazin-flowee-cz/ 
24 Jak píše Jana Tobrmanová Čiháková ve svém e-mailu z 22. 4. 2017. 
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fyzickými médii, umožňují okamžitý přístup k informacím, snazší indexování a vyhledávání. V 

oblasti volnočasové, ne tedy zaměřené na odbornou stránku, jsou v České republice například 

následující zástupci: ona.idnes.cz, prozeny.cz, zena.centrum.cz, zeny.cz, relax.lidovky.cz, 

zena.cz, ifauna.cz, jenpromuze.cz a jiné. Data jsem získala na základě údajů návštěvnosti stránek 

pomocí služby netmonitor, kde jsem zvolila nejčastěji navštěvované weby.  

 

 

Návštěvnost stránek v období únor 2017 dle stránek NetMonitor.25 

 

Tato teorie o konkurenci byla zároveň podpořena menším vlastním kvantitativním výzkumem, 

                                                 
25 Online data. NetMonitor: Sdružení pro internetový rozvoj [online]. [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 

http://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
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ve kterém jsem se mimo jiné ptala na četnost návštěv internetových magazínů. Mezi 

nejnavštěvovanější weby pak z průzkumu vyplynuly servery novinky.cz a idnes.cz, dále pak 

prozeny.cz a zena.cz 

 

 

Mimo Českou republiku je konkurence mnohem větší. Mnoho velkých webových serverů 

původně zaměřených na zpravodajství má nyní volnočasovou sekci. Například BBC News a 

jejich Health či přímo BBC Food. The Huffington post a jeho sekce Wellness. The New York 

Times a sekce Health, Food a Travel. Další konkurencí jsou online verze tištěných magazínů 

jako WomensHealth, Cosmopolitan, Self magazine, Womens Lifestyle a jiné. Nepředpokládám 

ale zahraniční konkurenci, i když spousta webových stránek je obsahově podobná. Budu tedy 

počítat s tím, že čtenáři navštěvují spíše stránky ve svém mateřském jazyce. 

Samotná konkurence je samozřejmě velká, dva nejčastěji navštěvované weby – idnes.cz a 

novinky.cz – nejsou samostatné eziny, nýbrž internetové odnože tištěných magazínů s přístupem 

ke kvalitním redaktorům, exkluzivnímu obsahu a již rozsáhlé čtenářské komunitě. Ostatní 

webové stránky – prozeny.cz, zeny.cz, zena.centrum.cz – jsou si tematicky velmi podobné, 

přesto zde vidím potenciál pro obsahové i tematické odlišení. 

 

Segmentace trhu je důležitá. Pro účely bakalářské práce je vhodné použít demografickou a 
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socioekonomickou segmentaci. Dle zvážení a obecného rozdělení trhu jsem se rozhodla zvolit 

následující kategorie: 

 

● studenti a nezaměstnaní 15 – 30 let,  

● pracující 18 – 50 let,  

● pracující 51 – 70 let,  

● nezaměstnaní a ostatní 31 – 70 let. 

 

Pro tyto kategorie jsem vytvořila separátní SWOT analýzy. Pomohou nám identifikovat náš trh. 
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Tabulka č. 1 – SWOT analýza pro kategorii segmentu: Studenti a nezaměstnaní 15 – 30 let 

Interní 

faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

Široký výběr z témat blízkých 

jejich vlastním. 

Podobnost stylu vyjadřování. 

Generační smýšlení 

Veliká konkurence prostředí internetu, málo 

možností prezentovat se jinak. 

Menší sociální okruh na šíření magazínu. 

 

Externí 

faktory 

Příležitosti Hrozby 

Touha po informacích. 

Prokrastinace – čas trávený 

online 

Moderní přístup k situacím a 

názorům. 

Volný čas trávený na internetu. 

Fungují v rámci referencí – 

sociální sítě, známí. 

Nedostatek finančních prostředků – omezení 

témat komerčních článků. 

Vyšší vzdělanost a s tím spojené vyšší nároky 

na pravdivost a gramatiku. 

Zahlcení informacemi z jiných zdrojů. 

 

Tabulka č. 2 – SWOT analýza pro kategorii segmentu: pracující 18 – 50 let 

Interní 

faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

Moje generace – znalost jejich 

potřeb a myšlení. 

Podobné zájmy. 

Vlastní zkušenosti. 

Velká okruh známých z dané 

skupiny 

 

Nezahrnování článků týkajících se 

rodinného života. 

Externí 

faktory 

Příležitosti Hrozby 

Finanční možnosti dané skupiny. 

Lepší zacílení komerčních článků. 

Volný čas trávený na internetu v 

pracovní době. 

Velký rozsah potenciálně 

zajímavých témat 

Možnost rozdělit články ještě do 

podoblastí vyhovujících 

podskupinám 

Nemožnost zaujmout celý rozsah 

skupiny. 

Omezený počet bezdětných čtenářů.  
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Tabulka č. 3 – SWOT analýza pro kategorii segmentu: pracující 51 – 70 let 

Interní 

faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

Nový pohled na situace blízké 

skupině. 

Inspirace k novým aktivitám. 

Neztotožnění se se skupinou – málo 

společných zájmů. 

Významný generační rozdíl. 

 

Externí 

faktory 

Příležitosti Hrozby 

Finanční možnosti dané skupiny. 

Volný čas trávený na internetu v i po 

pracovní době. 

Dostatek času pro volnočasové 

aktivity. 

Horší zacílení komerčních článků. 

Menší váha názorů mladších generací na 

společná témata. 

Nevyužití internetu částí skupiny. 

Málo času tráveného na internetu bez 

zjevného účelu, internet využíván spíše 

při hledání konkrétní rady, dopravy 

apod.  

 

Tabulka č. 4 – SWOT analýza pro kategorii segmentu: nezaměstnaní a ostatní 31 – 70 let 

Interní 

faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

 Žádná nová témata, o kterých by skupina již 

neslyšela. 

Neztotožnění se se skupinou. 

Externí 

faktory 

Příležitosti Hrozby 

Volný čas trávený na 

internetu jako levný zdroj 

zábavy. 

Motivace. 

 

Nedostatek finančních prostředků. 

Horší zacílení komerčních článků. 

Nedůvěra k článkům o životních zážitcích, které 

se jich netýkají nebo o produktech, které si 

nemohou dovolit. 

Méně častý přístup k internetu 

 

 

 

Na základě výše uvedené analýzy je potřeba zvolit si cílovou skupinu, popřípadě skupiny, které 

vycházejí nejlépe pro naší marketingovou strategii – takzvaný Targeting. Správně zvolený 

targeting dokáže proměnit marketingový plán v úspěšnou strategii. Zvážením pro a proti neboli 
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přemíry silných stránek nad slabými, příležitostí nad hrozbami, z předchozích analýz jasně 

vyplývá, že cílová skupina pro moji práci je: pracující 18 – 50 let 

Hlavním důvodem pro výběr byl fakt, že v této kategorii převládá možnost ztotožnění se s 

danými tématy, dobré zacílení komerčních produktů a vlastní výdělečnost skupiny. Témata, 

která jsem zažila, ze zkušeností, stejné smýšlení, finanční zajištěnost skupiny. 

Vím-li nyní, jakou skupinu chci oslovit, je třeba stanovit způsob, jak tak učinit. Nepostačí pouze 

SWOT analýza. Je třeba provést separátní průzkum trhu, který mi pomůže určit naše priority a 

strategii, jak nejlépe s mojí vybranou skupinou komunikovat. 

Za tímto účelem jsem sestavila dotazník pro respondenty, který jsem dala k dispozici široké 

veřejnosti prostřednictvím internetu. Na internetu existuje několik služeb, které se přímo 

zabývají vyplňováním dotazníků anonymními zdroji bez nutnosti registrace či osobní interakce v 

nevhodný čas. Tyto stránky jsou určené lidem, kteří chtějí dotazník vyplnit, čímž eliminujeme 

soubor respondentů, kteří nemají zájem o vyplňování.  

 

Otázky jsem se snažila stanovit tak, aby co nejvíce vedly k upřesnění, co čtenáře na internetu 

zajímá. Ze svého menšího internetového průzkumu jsem obdržela 51 odpovědí, což je pro 

kvantitativní vyhodnocení prozatím dostačující. Jednalo-li by se o profesionální magazín, zajisté 

by stálo za to rozšířit počet respondentů. Z průzkumu jsem se dozvěděla, že čtenáři navštěvující 

volnočasové magazíny je navštěvují průměrně alespoň jednou denně, občas i vícekrát. 
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Toto mi tedy pomáhá stanovit rozsah aktualizace článků, v případě volnočasových magazínů se 

vyplatí dodržovat aktualizace vícekrát za pracovní den, aby člověk pokryl obvyklé zvyklosti 

čtenářské komunity. 

 

Další otázka je zaměřená na to, které kategorie uživatelé navštěvují. Toto mi má pomoct vybrat 

si, jaké kategorie zavedu na ezinu. 

 

 

 

Nejpopulárnější kategorie jsou hobby, cestování a recepty. Dále pak móda, domácnost a zvířata. 

Ostatní kategorie, primárně zprávy a události, sportovní výsledky, politika a celebrity nespadají 

do mojí představy volnočasových témat.  

 

Poslední otázka byla vhodná pro budoucí marketingovou kampaň. Otázka zněla „Jakým 

způsobem byste hledali nový internetový volnočasový magazín?”. Z odpovědí převažovala 

varianta „při vyhledávání konkrétního tématu”, z čehož můžu usoudit, že největší šanci na 

proražení na trhu i mezi vyhledávači bude pravděpodobně velmi přesně cílené klíčovaní a 

vyhledávání nejen na web jako celek, ale i na jednotlivé články. 
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Mám tedy promyšlený základ strategie, můžu se přesunout na samotnou část založení. 

 

3c) Technická část  

Přecházím k praktické části a odbočuji od teorie. První krok, výběr jména je složitý. Jako 

nejbezpečnější se jeví vymyslet něco netradičního s cílem se odlišit od konkurentů. Rizikem 

ovšem je, že daný název nepůjde snadno vyhledávat, či nebude v mysli zákazníků spojen s 

volnočasovými magazíny. 

Dle výsledků výše uvedené SWOT analýzy se ale musím zaměřit na to, co mnou vybraná cílová 

skupina hledá, co se bude líbit jí. Prostou vylučovací metodou je možné hned říct, že název webu 

by měl být primárně v českém jazyce. Poslední dobou je sice populárním tahem marketingových 

strategií vše pojmenovávat v jazyce anglickém, neboť je modernější, není nutné ho skloňovat a 

působí zajímavěji. Nikoliv však pro naši skupinu. Chci, aby tento magazín byl něco, s čím se 

mohou čtenáři ztotožnit, co mohou vyhledávat a o čem se mohou nahlas bavit, aniž by se museli 

bát špatné výslovnosti či nevědomosti, co to slovo ve skutečnosti znamená. Jméno mého 

magazínu by tedy mělo být české, chytlavé a správně vystihovat obsah, zaměření či účel celého 

časopisu. Vzhledem k tomu, že se jedná o časopis volnočasový se zaměřením na zábavné 

aktivity, které lidé mohou dělat po práci, ale zároveň si o těchto aktivitách budou číst při jiných 

činnostech, určitě u jejich čtení nebudou chtít trávit přehršel času. Jedná se tedy o krátkodobé 

čtení, rychlé, stručné a užitečné články, u kterých není potřeba sedět hodiny. Časopis má být 

vhodný k odpočinkovému čtení, například v rámci pauzy u kávy. Proto jsem se rozhodla ho 

pojmenovat Na Moment. 

Myslím si, že jméno vystihuje podstatu celého magazínu a teoreticky by mělo být dobře 

odlišitelné od ostatních magazínů s názvy obsahující slovo žena, které se vyskytuje u části 

konkurence. 

 

Registrace domény – dle návrhu z knihy Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České 

republice je v každém případě třeba zaregistrovat nejen doménu celého názvu, ale také doménu 

částečného názvu a doménu s překlepem. Pomáhá to čtenářům k jednoduššímu nalezení naší 

webové stránky. Je dobrou praxí taktéž registrovat jména podobná, která by si mohl uživatel s 

naším jménem splést, a všechny tyto domény, včetně překlepů, nasměrovat na naše aktuální 
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stránky. V moderní době taktéž je vhodné nemít pouze internetovou adresu s nutností zadávání 

prefixu „www.”, je vhodné, aby webová stránka byla dosažitelná i bez něj. 26 Kniha sice referuje 

o období před rokem 2012, ovšem dá se říct, že myšlenka je stále aktuální. V současné době se 

ceny za jednotlivé domény a jejich přesměrování pohybují na nižší finanční hranici, aby tento 

nápad nebyl zavrženíhodný. I když v případě fulltextového vyhledávače se zdá být tento krok 

zbytečný, stále se může vyplatit. 

Na internetu existuje spousta firem zabývající se registrací domén. Takovéto firmy jsou 

nazývány registrátoři poskytující služby taktéž koncovým držitelům. Firmy jsou certifikované na 

poskytování domén a jejich zabezpečení. V mém zjednodušeném případě můžu buď využít 

placenou službu registrátora třetí strany ze seznamu registrátorů dostupných na internetu, nebo 

můžu využít možnost registraci domény například v rámci služby Webnode, kterou jsem si 

vybrala pro realizaci tohoto projektu. Pro urychlení procesu registrace, vytváření a přesměrování, 

které by vyžadovalo služby technického specialisty, jsem se rozhodla použít již předpřipravenou 

možnost registrace na stránkách Webnode.  

 

                                                 
26 DIBLÍK, Jan a François VEIT. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice: Media 

law and intellectual property law in the Czech Republic. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-807201-863-5. 
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Název je tedy prvním krokem založení internetového magazínu. Dalším je registrace domény. 

Třetím krokem bude logo. V případě profesionálního magazínu s vyšším rozpočtem je 

samozřejmě vždy jasnou volbou najmutí grafického studia, které ideálně s logem vytvoří 

barevný panel celého webu, jeho rozložení a případně ho i realizuje. V případech variant s 

nižším rozpočtem se nabízí dvě varianty – investovat do profesionálního balíčku omezených 

služeb, jako je pouze logo, či využít možnost zdarma online nástrojů na vytvoření loga, jako jsou 

weby Squarespace logo27 nebo Free Logo Design28. Při výběru loga si můžeme tedy rovnou 

zvolit základní barevnou kompozici, kterou poté budeme dodržovat v rámci celého webu. 

Můžeme se podívat na konkurenci, kde logo Ona Dnes je výraznou barvou z červené škály a 

tedy i celý web je situován do červené. 

V mém případě je vhodný motiv kávy, aby evokoval samotnou myšlenku webu – odpočinkové, 

rychlé čtení právě třeba u šálku dobré kávy. Barevná škála je v tomto případě vhodná zelená – 

obecně ekologická barva, červená – používaná v ostatních magazínech a černá, neutrální. 

 

Po vytvoření konceptu loga, přichází na řadu samotné vytvoření stránek. Na trhu je spousta 

portálů, kde lze bez poplatku vytvořit vlastní webové stránky. Oproti eshopu a jinému druhu 

webových stránek je online magazín na tvorbu stránek relativně jednoduchý. Potřebuje část, kde 

půjde vkládat text, kontextové menu, proměnnou část (datum, počasí), kontakt a archiv. Pro 

začátek je takto rozložený web dostačující, pro případné další změny většinou není problém web 

přesunout, revitalizovat nebo outsourcovat úpravy profesionálům i na platformách, které nejsou 

zpoplatněny. 

Pro tento konkrétní příklad jsem si zvolila službu firmy Webnode. Jedná se o jednoduchý nástroj 

na tvorbu webových stránek bez předpokladu jakékoliv technické znalosti z jejich tvorby. Skládá 

se ze šablon a polí, nikoliv z HTML či CSS částí programovacího jazyka. Firma tuto službu 

provozuje již od roku 2008 a pomohla s vytvořením již 27 milionů stránek.29 

 

                                                 
27 Squarespace logo [online]. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: https://logo.squarespace.com/ 
28 FREE logo design [online]. [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: https://www.freelogodesign.org/ 
29 O nás. Webnode.cz [online]. [cit. 2017-03-04]. Dostupné z: https://www.webnode.cz/o-nas/ 
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Zvolila jsem si jednoduchou šablonu a vytvořila tři sekce, které jsou zahrnuté v každém 

volnočasovém ezinu. Jedná se o sekci Jídlo, která bude zahrnovat veškeré recepty, tipy z 

prostředí kuchyně či zdravé výživy, sekci Cestování, která se zaměří na tipy na cestování a s tím 

spojená témata a sekci Hobby, do které se dá schovat jakékoliv téma od knih, přes volnočasové 

aktivity, sport až po domácí mazlíčky. 

Pro grafickou část jsem si zvolila přiloženou fotogalerii samotné služby Webnode, která je k 

dispozici při tvorbě stránek. 
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S tímto rozložením tedy mám dohromady pět stránek: Úvod, Jídlo, Cestování, Hobby a Kontakt. 

 

Úprava pro mobilní verzi je snadno vyřešena službou Webnode, která sama nabízí onu úpravu 

bez zásahu administrátora. Jedná se o jednoduchou úpravu šablony, kterou by v případě jiného 

hostingu nebo služby musel administrátor obstarat či zajistit sám. Díky službě Webnode tak v 

projektu ušetřím jak čas, tak kapitál na vývoj této optimalizace. 

 

Poslední, co si zbývá rozhodnout, je diskuze. I když diskuze bývá jednou z nejvyhledávanějších 

částí mnohých webových stránek, někde ji nemusíme nalézt vůbec. Z knihy Internetová 

publicistika od Vojtěcha Bednáře se dá předpokládat, že se jedná o veliký krok pro jakýkoliv 

ezine. Chci-li mít diskuzi, musím mít způsob ji moderovat, nahlašovat nevhodné příspěvky a 

mazat je. Například server novinky.cz zavedl fyzickou registraci diskuzní sekce vázanou na 

fyzickou poštovní adresu a zobrazení reálného jména u diskuze. Jako důvod bylo omezení hádek 

uživatelů, urážlivé a obecně nevhodné příspěvky schovávané pod pláštěm anonymity. 30 

Pokud by ezine diskuzi neumožňoval, připravuje se o jeden z kanálů, který z internetové 

publicistiky dělá oboustrannou komunikaci. Zpětná vazba pro autora článku je nedoceněná forma 

komunikace. Diskuze je aktivní interakční prvek, který je ale náchylný na zneužití.31 

Vzhledem k nedostatku lidských zdrojů a současně i malému rozsahu plánované čtenářské 

komunity, bych v tomto případě diskuzi vůbec nezaváděla, neb by nepřinesla kýžené výhody. 

Mnohem vhodnější je promptní reakce na jakoukoliv emailovou komunikaci na oficiální 

emailové stránky ezinu. 

3d) Zdroje 

„Tvorba online obsahu vychází z pravidel pro tradiční žurnalistiku, ale přináší některé nové 

obsahové i formální rysy – ve volbě témat a zdrojů (specializace témat; primární zdroje; otevřené 

zdroje; databáze; crowdsourcing); v obsahových a formálních pravidlech (přizpůsobení formy a 

obsahu specifikům online žurnalistiky především prostřednictvím linkování; interaktivních 

                                                 
30 Novinky.cz mají nový design a zkrocené diskuze (oživeno) Zive [online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné 

z: http://www.zive.cz/bleskovky/novinkycz-maji-novy-design-a-zkrocene-diskuze-oziveno/sc-4-a-

146076/default.aspx 
31 Problém komentářů. BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011, s. 162-164. 

Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3452-1. 



27 

 

nástrojů a multimédií).“32 

 

Možnosti crowdsourcingu – využití zdrojů komunity na specifický cíl – dokazují, že skupina 

nadšených individuí dokáže vytvořit lepší obsah než placení profesionálové. Krásný příklad je 

porovnání online verze Encyklopedie Britanica a stránek Wikipedie, které mají sady autorů, 

editorů a kontrolorů z řad komunity.33 Proč tedy nevyužít sílu publika a v rámci interaktivity je 

požádat o příspěvky rozvíjející vlastní články na ezinu, využít zdroje a názory jiných. 

Pravděpodobně se tento přístup vyplatí až v momentě, kdy má magazín nějakou větší čtenářskou 

základnu. 

 

Většinou není možné brát na jakoukoliv váhu informace uvedené na internetové stránce. Proto je 

důležité mít ověřené zdroje či odkazovat na originální obsah. 

 

„Přesto však existují soukromé aktivity na webu, které nabízejí objektivní, ověřené, úplné a 

komplexně pojaté informace zcela zdarma. Většinou se tak děje u webů nabízející praktické 

služby (jízdní řády, mapy, slovníky, adresáře, telefony) a zaměřených na určitý obor (internet, 

počítače – www.lupa.cz, www.zive.cz), určitou lidskou aktivitu (nakole.cz, auto.cz, moda.cz) 

nebo na cílovou skupinu (www.rodina.cz), u nichž se předpokládá, že vygenerují dostatečnou 

návštěvnost, která pak prostřednictvím prodeje reklamních sdělení provoz daného webu 

zaplatí.”34 

 

Každopádně, jak je vidět i na příkladu ezinu flowee.cz, který jsem uváděla výše, každý ezine má 

vlastní agendu.  

Protože lidé na vedoucích pozicích v médiích dnes již často nepocházejí z novinářského světa, 

ale ze světů jiných, např. ekonomického, změnil se přístup k informacím, které jsou publikovány. 

Trh s informacemi je pak z větší části jen způsob, jak vydělat peníze. Dnes již není požadováno, 

aby informace byla pravdivá, ale je zásadní, aby byla zajímavá. Z etického hlediska se jedná o 

                                                 
32 ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Nové trendy v médiích. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 

239. ISBN 978-80-210-5825-5. 
33 Briggs, Mark, "Journalism 2.0: How to Survive and Thrive" (2007). USF Tampa Bay Open Access 

Textbooks Collection. Book 2.http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/2 
34 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 

2009, s. 99. ISBN 978-80-246-1661-2. 
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značnou změnu. Dnes televize diktuje normu a tisková média jí následují a prodlužují účinek 

silného dopadu na veřejnost. Kontrola médií a ovládání televize neznamená automaticky 

kontrolu nad lidem. 35 

 

3e) Propagace 

„Rozšíření reklamy je tak masivní, že se s ní uživatel setká téměř na všech portálech, 

vyhledávačích nebo sociálních sítích a sdílených médiích. A právě tato zahlcenost způsobila 

pokles její účinnosti.”36 

Internet je jedno z nejrozsáhlejších prostředí, kde jsou média současnosti publikována a v rámci 

dosahu, převyšuje jak tradiční tištěná média, tak televizi. Jedná se o logický vývoj. Lidé tráví na 

internetu denně několik hodin, ať již z pracovních či soukromých důvodů. Jsou tedy konstantě v 

dosahu internetové reklamy. Internetová reklama se nedá cílit na určité skupiny, zato dokáže 

zasáhnout masy. 

 

Pro tento webový magazín máme k dispozici několik druhů reklamy, které si můžeme nasadit na 

každou stránku. Jedná se o: 

Full banner – horizontální reklamní proužek 

Ahead – horizontální reklamní proužek umístěný v záhlaví stránky 

Square – čtverec 

Skyscaper – vertikální reklamní proužek 

I-layer – Banner složen ze dvou vrstev: menšího – základního banneru, který je umístěn na 

stránce fixně a většího banneru nebo vrstvy animace, která se rozbaluje buď automaticky nebo 

po najetí myší (mouseover). 

Sticked banner – Banner, který je „přilepen“ zpravidla ke spodnímu okraji stránky i po dobu 

pohybu po stránce. Jelikož překrývá text stránky, je potřeba, aby obsahoval křížek na zavření 

Interstitial – Reklamní formát, zobrazující se přes celé okno prohlížeče, který se objeví zpravidla 

na 5 sekund před načtením požadované stránky. Kreativně zpracován může být ve statické nebo 

                                                 
35 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 

Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-382-7. 
36 Reklama na internetu. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 

2014, s. 77. ISBN 978-80-251-4311-7. 
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dynamické podobě 

Out of the Box – Malý objekt, který se pohybuje nebo „poletuje“ po stránce a po určité době 

zmizí. 

P. R. – jedná se o textovou formu reklamy. Na server je umístěn článek dodaný klientem (může 

obsahovat i obrázek nebo URL adresu na stránky klienta). Tento článek je označen jako placený 

text a každý dodavatel jej umísťuje na web jinou formou: 

– jako článek mezi ostatní články  

– mezi tiskové zprávy  

– do rubriky komerčních sdělení. 

Videobanner – reklamní formát, kde je v jeho části nebo přes celou plochu promítáno video 

(většinou digitalizovaný televizní spot). 

Textové formáty PPC reklam – systém Pay Per Click, placen ne za zobrazení ale za 

rozkliknutí, často využíván ve vyhledávači.37 

 

Bohužel, vzhledem k neexistující komunitě čtenářů, je internetová reklama v počátcích založení 

nepraktickým a téměř nerealizovatelným krokem. Žádný inzerent nebude mít zájem o rozumnou 

reklamu na nenavštěvovaném webu a není tedy třeba, mít reklamu na stránkách pouze proto, aby 

tam byla přítomna.  

Prvním krokem v případě propagace nového magazínu je získání čtenářské komunity a 

identifikace návštěvníků, aby se dala později reklama využívat. Nejjednodušší rozšíření v 

momentálním případě bude založení sociálních stránek. Každá společnost, akce či činnost má v 

tuto chvíli vlastní sociální stránky, jejichž správa nestojí žádné finanční prostředky. Pro 

rozjezdovou část magazínu je dostačující, spravuje-li sociální stránky vlastník magazínu. 

 

Po získání komunity čtenářů ale zároveň komunity přispěvovatelů je vhodné začít uvažovat o 

dalších sociálních stránek, prvním krokem může být stránka facebook.com, další možností je 

založit si vlastní účet Twitter, a obě sociální sítě mít propojit mezi sebou a rovněž se stránkou 

magazínu. 

 

                                                 
37 Formáty internetové reklamy. Media Guru [online]. [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/typy-medii/internet/formaty 
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U ostatních, mnou navštívených webových magazínů jsou nejčastější formáty P. R. ať již přímo 

v textu, či jako celý článek, Videobanner, Ahead banner a často i Interstitial. V případě postupu s 

reklamními bannery do budoucna, bych použila tedy tuto klasickou kombinaci, dle rozložení 

obsahu případně i s možností Square. Budu postupovat podle následující logiky: „reklama 

nahoře a vlevo upoutá větší pozornost; reklama umístěná vedle nejzajímavějšího obsahu je 

„viděna” častěji; navigace funguje lépe, pokud je v horní části stránek; text přitahuje větší 

pozornost než grafika.” 38 

 

Je taktéž záhodno zvážit detekci blokátorů reklam jako jsou AdBlock a jiné softwary. Ostatní 

webové deníky již přechází na upozorňování proti blokaci, znepřístupňování obsahu, dokud se 

daný blokátor nevypne. Jinou variantou je možnost zaplacení si verze webového magazínu 

kompletně bez reklam – vychází se tedy z předpokladu, že takovýto předplatitel vyrovná 

předplatným potenciální výdělek reklam.  

Toto jsou ale možnosti reklamy, které jsou viditelné přímo na webových stránkách daného 

magazínu. Jak již bylo zmíněno výše, je rovněž vhodné investovat alespoň minimum času či 

peněz do reklamy, která zviditelní časopis pro potenciální čtenáře. Nejsnazší formou je tedy 

reklama na internetovém vyhledávači. Potřebnou optimalizací klíčových slov našich webových 

stránek lze dosáhnout slušného umístění v obou nejčastěji používaných vyhledávačích v ČR, 

tedy google.cz a seznam.cz. „Zápis do katalogu Seznam.cz a Firmy.cz má velký přínos, protože 

samotný vyhledávač Seznam jej považuje za relevantní a přiřazuje mu tak větší váhu než 

jakýmkoliv jiným katalogům.”39 

Lze ale využít i možnost PPC reklamy, tedy pay per click. „PPC reklama je jednou z 

nejúčinnějších forem marketingové komunikace na internetu….Uživatel vyhledavače napíše do 

vyhledávacího pole nějaké slovo, vyhledavač mu pak poskytne nejen přirozené výsledky, ale 

také reklamu. A to jen reklamu svázanou s daným klíčovým slovem.”40 Případně jinou variantou 

je možnost využít Google AdWords řízenou jejich vlastní partnerskou sítí pro zobrazení 

reklamy, AdSense. Google AdWords vlastní většinu internetového vyhledávání, proto je 

                                                 
38 Reklama na internetu. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 
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39 Zápisy do katalogů. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, 

s. 88. ISBN 978-80-251-4311-7. 
40 PPC. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, s. 94. ISBN 
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přirozené ho použit na zlepšení viditelnosti vlastní stránky. Protože Google používá 

sofistikovaný systém Ad Rank na vypočítání spolehlivosti prokliku Google Ads, je třeba mít 

všechna klíčová slova i obsah stránky v pořádku, a tím si zvýšit důvěryhodnost. 41 

AdSense stojí taktéž za největším ziskem společnosti Google. Dokud ho v roce 2003 nespustil, 

neměl z vyhledávání profit. Systém byl postaven na konceptu, že sami inzerenti si určí, kolik 

bude vyhledaný termín stát. Google poté naúčtuje platbu až v případě, že uživatel klikne na 

zobrazenou reklamu. V roce 2005 tento přístup Google vydělal 6 miliard USD, v roce 2006 to 

bylo již přes 10 miliard USD.42 

V rámci výše zmíněných metod by byla navržena budoucí propagace webového magazínu, tedy 

založení sociálních stránek na sítích facebook.com a twitter.com, založení registrace značky u 

firmy.cz od poskytovatele Seznam. Rovněž bych zvážila najmutí specialisty na optimalizaci 

vyhledávání AdWords a AdSense, které by zviditelnilo web ve výsledcích vyhledávání. Dalším 

krokem by byla případná PPC reklama, reklamní bannery na vlastních stránkách a každé 

podstránce, s větší čtenářskou komunitou kvalitnější a méně invazivní reklama Poslední 

možností, při stabilní čtenářské komunitě, je zavedení možnosti předplatného. 

3f) Obsahová stránka 

Podle Marka Briggse můžeme dnes online žurnalistiku označit, stejně tak jako označujeme celý 

web, jako žurnalistiku 2.0 Model 2.0 nejenže umožňuje těm ,mnoha dalším‘ komentovat a 

doplňovat obsah poskytovaný webovým provozovatelem, ale ti další – uživatelé – mohou také 

sami originální obsah tvořit a přidávat. Je to celé o konceptu Webu 2.0 – otevřenost, flexibilita a 

možnosti opětovného používání. Užitečné jsou taktéž možnosti označování svých témat 

takzvanými „tagy”, zpětná vazba na autora pomocí přímého odkazu na link či komentáře – opět s 

odpovědí autora, pokud si to zaslouží.  

Co se týče stylu – jedná se o něco mezi vysíláním a tiskem – doslovné, široké, aktivní. S jednou 

myšlenkou na každou větu, jednoduché ale přesto k věci. Jedna myšlenka navazuje na druhou. Je 

lepší používat prózu, živá slovesa a ostrá podstatná jména. Ověřování faktů ale je u online médií 

stejně důležité jako u tištěných médií. Na úkor rychlosti nesmí padnout hlavní myšlenka celé 
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zprávy, doplnění infografikou, připojení zpráv s podobným tématem, audio či video a diskuze. 

Klíčové je používání časových údajů pro aktualizaci probíhající zprávy. Nejdůležitější, dle všech 

průzkumů, je u každého článku titulek, popřípadě perex.43 

 

Mezi největší rozdíly v psaní článků pro časopis a pro internetový ezine patří fakt, že „každý” 

může napsat článek pro online, ale ne každý ho může napsat pro časopis. V případě ezinu autor 

článků nehledá zaměstnání, nemusí procházet přijímacím řízením či pohovorem a může psát 

pouze články, u nichž ho zajímá tématika a dávat je na otevřené weby či je posílat vlastníkům 

ezinů se stejnou tématikou. 

Na rozdíl od tištěných periodik, kde je zcela nezbytné přísné dodržování termínů pro dokončení 

jednotlivých článků a uzávěrky daného vydání, má online médium výhodu v možnosti konstantní 

aktualizace obsahu. Může to ale svádět k jakémusi lajdáctví v ověřování faktů či pravdivosti 

informací, neboť se dají později upravit/opravit. 

Jedním z faktorů pro online žurnalistiku, který jí dával do výhody oproti žurnalistice tištěné, byl 

fakt, že internet nemá fyzické či znakové omezení článků. Toto je možná pravda v teorii, v praxi 

už jsou ale stanoveny a ozkoušeny rozsahy, které jsou ještě lidé ochotni číst, a rozsahy, které už 

většina cílové populace považuje za příliš dlouhé. Navíc i na internetu je nutno dodržet přístup – 

nejdůležitější informace nahoře, perex plný důležitých a zajímavých bodů. Neliší se proto od 

tištěného média, možná faktem, že vizuální stránka či infografika se dá lépe schovat do prostoru 

a nevyžaduje plánování při tisku. 44 

 

Dříve byl trend takový, že klasická tištěná média přebírala svůj obsah z tiskových agentur a 

současně tvořila svůj vlastní. V době zrychleného toku informací a žurnalismu v dnešní době se 

naopak stává, že média, primárně online média, přebírají svůj obsah mezi sebou. Obsah z médií 

dále přebírají i tiskové agentury a tak se obsah dostává i do médií tištěných. Tiskové agentury 

původně tvořily obsah pro svoje zákazník – média, nikoliv pro koncové uživatele. Nyní ale mají 

k dispozici svoje vlastní weby a mohou tak se zákazníky komunikovat napřímo.45 
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Je důležité taktéž zohlednit etiku rozhodování – můžeme před publikací zpráv vždy použít 

Bokův model rozhodování: 

1. Jaký mám pocit ze svého jednání, co na to moje svědomí? 

2. Mohla bych svého cíle dosáhnout i jinak, aniž bych zveřejnila to, co se chystám? 

3. Jak moje jednání a rozhodnutí ovlivní ostatní lidi? 

Druhou stranou je hodnocení zdrojů. M. Mencher v knize News Reporting & Writing navrhuje 

tři základní otázky, které novináři pomohou vyhodnotit zdroj rozhovoru: 

1. Byl dotazovaný očitý svědek události? 

2. Je svědek kompetentní pozorovatel? 

3. Dokáže poskytnout přesné a pravdivé informace o dané události, které navíc odpovídají 

ostatním skutečnostem? 

 

Zde jsou nějaké tipy k sestavování zpráv z češtinářského hlediska: 

- Struktura věty je klíčem k dobrému psaní 

- Činný rod má mít přednost před trpným rodem 

- Nepoužívá se dvojí zápor 

- Útržkové věty jsou gramaticky nesprávné 

- Podmět se musí shodovat s přísudkem i tehdy, není-li vyjádřen 

- Sloveso být je příliš nevýrazné pro žurnalistický styl 

- Slovo ale na začátku věty nevypadá kultivovaně 

- Ve zpravodajských textech se nepoužívají středníky ani přímá řeč ani žargon či slang 

- Metafory jsou důležité pro barvitost textu, ale nepoužívají se klišé 46 

 

Na základě knihy Žurnalistika – komplexní průvodce, můžu zkráceně definovat následující styly: 

zpráva, reportáž, komentář, interview a případně oznámení. 

 

Zpráva je stručná, výstižná informace o aktuálním dění, bez emotivního zabarvení či názoru. 

Oznámení informuje o zajímavé události, která proběhne v budoucnosti 

Reportáž popisuje a zobrazuje reálná fakta a události, které publicista prožil za použití 

                                                                                                                                                             
ISBN 978-80-247-1535-3. 
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publicistických prvků zpravodajství. 

V případě článku se může jednat o zprávu přinášející doplňující informace a obsahující emotivní 

kontext či názor. 

Interview je povětšinou rozhovor mezi dotazovanou osobou a publicistou. Dotazovaná osoba 

bývá nějakým způsobem celebrita ať již globálního nebo lokálního charakteru, případně pouze v 

kontextu nějakého pole.47 

 

Styl psaní by měl nejvíce odpovídat skupině uživatelů, na kterou se snažím zacílit – viz 

marketingový plán. Jiný styl se hodí pro mladší, jiný pro starší uživatele, ale ultimátně 

nejdůležitější prvek jakéhokoliv webu je úvodní stránka. Ideálně prostá, jednoduše přehledná, ale 

stále atraktivní.

                                                 
47
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Závěr 

Ukázalo se, že cíl bakalářské práce – vytvoření fyzického magazínu, i když v prostředí online, 

bez nutnosti tisku a distribuce, je komplikovanější než se může na první pohled zdát.  

Při hledání informací, ať už k zakládání tištěných magazínů, magazínů zabývající se speciální 

tématikou nebo online magazínů, jsem narazila na nedostatek dat. Knihy, které se tématikou 

zabývají, jsou spíše praktického rázu a orientované na specifika vybírání informací, pokrytí 

zpravodajství či na styl psaní, vhodný pro jednotlivé magazíny. Jednotlivá témata, nutná 

k opravdovému založení magazínu, sice v literatuře obsažena jsou, ale nejsou příliš dobře 

využitelná pro náš projekt. Vzhledem k zaměření práce na online prostředí, není překvapivé, že 

mnoho užitečných a stále se měnících informací je dostupných spíše v online prostředí než 

v tištěné a redigované podobě. Věřím ale, že u neustále vyvíjecích se témat, je možnost pracovat 

s nejčerstvějšími informacemi spíše výhodou nežli komplikací. 

Mnoho zdrojů, týkajících se například mediálního práva a práva na internetu, je cíleno na 

globální nebo evropskou úroveň. I tak je ale dobré, podívat se na principy, jakými se Evropská 

Unie vyrovnává s problémem spamu, což jsem se dočetla v knize Law and the Internet.  

Největším problémem pro založení a provozování ezinu je financování. Ani odpověď jednoho 

z mnou oslovených magazínů mi neposkytla dostatek informací k tématu a nebyla jsem schopna 

dohledat relevantní informace ve volně dostupných zdrojích. I některé obecné pravdy, jako 

vlastnictví magazínu giganty průmyslu či mediálními magnáty, nejsou dostačující pro 

zodpovězení otázky financování. Jedná se tedy pouze o spekulace, zjišťování průměrné ceny 

webových služeb, reklamy či průměrného platu. Nemělo tedy moc smysl snažit se vypracovat 

rozpočet, návrh na financování či podobný úkol, neboť by se jednalo pouze o hrubou spekulaci. 

Bez financování není možné založit marketingovou kampaň, bez čtenářské základny není možné 

využívat reklam na internetu a bez zkušeného redaktora či zdroje článků není možné založit 

magazín. Proto se celá moje bakalářská práce pohybovala v teoretické rovině, v praktické rovině 

by se muselo jednat o velmi malý magazín s převzatými články či neprofesionálně napsanými 

zážitky a vyskakovací reklamou. 

Ačkoli bylo mým původním cílem dozvědět se o fungování online magazínů a jeho právních 

aspektech, domnívám se, že jsem z literatury načerpala mnohem více. Žurnalistika, i když 

označovat takto menší internetové magazíny je troufalé, není jen o informacích. Je o poptávce, o 
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zájmu čtenářů, o zájmu vlastníků médií, o politických zájmech, o ekonomických aspektech, ale 

taktéž i o morálních hodnotách jednotlivce. Tento aspekt, krásně ilustrován v knize Žurnalistika: 

praktická příručka pro novináře od autorky L.S. Burnsové, například rozvíjí debatu na téma, co 

je ještě morální, co je ještě ve veřejném zájmu, jak se tyto pojmy mísí a jak si je každý může 

vysvětlovat jinak. To jsou například otázky, nad kterými se člověk obvykle nezamyslí. Věřím, že 

tato práce lze využít jako podklad pro kohokoliv, kdo by měl zájem o založení internetového 

magazínu, a že mu bude sloužit jako užitečná opora v získání představy, jaké kroky je nutné 

podniknout. 

 

Summary 

It turned out that the goal of a bachelor thesis – actually creating a magazine, though in an online 

environment without the need for printing and distribution, is more complicated than it may 

seem at first glance. 

In search for information, on how to set up printed magazines, specialty magazines or online 

magazines, I have come across a lack of data. Books dealing with these topics are more practical 

in nature and focused on the specifics of information gathering, news coverage, and style of 

writing, suitable for individual magazines. The individual themes necessary for the true 

foundation of the magazine, although included in the literature, are not relevant to our case.  

Due to the focus of the thesis being mainly in online environment, it is not that surprising, that 

many useful and constantly changing information was available in an online environment rather 

than in printed form. I believe, however, that it is more of an advantage, especially with topics 

that are constantly being improved, the possibility to work with the latest information. 

Many sources, such as media law and Internet rights, are more focused at a global or European 

level. However, it is good to look at the principles with what is the European Union addressing 

the spam problem, which I have read in the book Law and the Internet. 

The biggest problem is funding. Even the only response I received from all of the magazines I 

addressed, gave me little to no information on the topic, and I was unable to find relevant 

information in available resources. Some general facts, magazines being owned by the giant 

industry or media magnates, still do not help explain answer the question of funding. It was just 



37 

 

speculation, cost of average web services, advertising, or average salary. Therefore was no point 

in trying to draw up a budget, a proposal for funding, or a similar task, as it would only be gross 

speculation. 

Without funding, it is not possible to set up a marketing campaign, it is not possible to use ads on 

the websites without a stream of followers that would visit them, and it is not possible to set up a 

magazine without an experienced editor or source of articles. That is why my entire bachelor's 

thesis was on a theoretical level; on the practical level, it would have to be a very small magazine 

with articles taken over, or unprofessional written experiences and pop-up advertising. 

Although my original goal was to learn about the online magazines and their legal aspects, it 

seems to me that I have gotten much more from the literature. Journalism, (though it is a bit bold 

to use this label with such small online magazines) is not just about information. It is about 

demand, the interest of readers, the interest of the media owners, the political interests, the 

economic aspects, but also the moral values of the individual. This aspect, beautifully illustrated 

in the journal Journalism: A Practical Guide for Journalists by L.S. Burns, is shown by using a 

debate on the subject of what is still moral, what is still in the public interest, how these terms 

blend and how everyone can explain them differently. These are not the aspects, which one 

usually think of.  

I believe that this thesis can be used as a basis for anyone interested in setting up an online 

magazine and that it will serve as a useful guideline in gaining insight into what steps to take. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam otázek dotazníku publikovaných na portále Vypln.to  

 

1) Jaké z následujících webových magazínů navštěvujete? 

1. idnes.cz 

2. novinky.cz 

3. lidovky.cz 

4. prozeny.cz 

5. zena.cz 

6. zena.centrum.cz 

7. zeny.cz 

8. ifauna.cz 

9. ioutdoor.cz 

10. topzine.cz 

11. bushcraftportal.cz 

12. jiné 

 

2) Jak často navštěvujete internetové magazíny? 

1. maximálně jednou denně 

2. několikrát za týden 

3. maximálně jednou za týden 

4. několikrát za měsíc 

5. maximálně jednou za měsíc 

6. méně často 

7. vícekrát za den 

 

3) U Vámi navštěvovaných magazínů, jaké sekce navštěvujete nejčastěji: 

1. cestování 

2. hobby 

3. móda 

4. recepty 

5. zvířata 

6. domácnost 

 

4) U navštěvovaných magazínů, sledujete primárně jednu oblíbenou sekci, či čtete sekcí více? 

1. primárně jednu 

2. více než jednu 

3. všechny sekce 

 

5) Jakým způsobem byste hledali nový internetový volnočasový magazín? 

1. dle celkového zaměření 

2. dle rubriky 

3. při vyhledávání konkrétního tématu 

4. na doporučení 

5. internetová reklama 

 

6) Jaké je Vaše pohlaví? 

1. muž 

2. žena 
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7) Jaký je Váš věk? 

1. 15-29 let 

2. 30-49 let 

3. 50-80 let 

 

8) Jaké je Vaše povolání? 

1. Zaměstnanec 

2. OSVČ (živnostník/podnikatel) 

3. Na rodičovské dovolené 

4. V důchodu 

5. Student 

6. Nezaměstnaný 

7. Kombinace některých výše 
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Příloha č. 2: Jaké z následujících webových magazínů navštěvujete (graf) 

 

 
 

 

Příloha č. 3: Jak často navštěvujete internetové magazíny? 
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Příloha č. 4: U navštěvovaných magazínů, sledujete primárně jednu oblíbenou sekci, či čtete 

sekcí více?  
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Příloha č. 5: U Vámi navštěvovaných magazínů, jaké sekce navštěvujete? 

 
 

 

Příloha č. 6: Jakým způsobem byste hledali nový internetový volnočasový magazín? 
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Příloha č. 7: Jaké je Vaše pohlaví? 

 
 

Příloha č. 8: Jaký je Váš věk?  
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Příloha č. 9: Jaké je Vaše povolání?  

  


