
1  Úvod

Historie komunikačních prostředků sahá již do doby počátků naší existence, kdy potřeba 

komunikace byla  základním prvkem lidského společenství.  Lidé nejprve využívali  neverbálních 

prvků a později přešli na verbální výměnu informací různých charakterů, která se stala nedílnou 

součástí života naší společnosti. Velký zlom přinesl až vznik tiskových médií, které byly prvním 

zárodkem masového média,  byť díky nízké dostupnosti  a gramotnosti  byl jejich dosah dlouhou 

dobu omezený. S novými technologiemi je předávání informací stále snazší, jednodušší a doba, kdy 

bude přenos informací fungovat na základě přenosu myšlenek, zcela jistě přijde, ale bohužel nelze 

konstatovat zda za pár desítek nebo stovek let.

Díky novým vynálezům a zlepšování gramotnosti vznikaly po několik desetiletí také další 

komunikační scény využívané dodnes - zejména rádio, televize, telefon a nejnovější komunikační 

prostředek  internet.  Doba  před  sto  lety  umožňovala  přizpůsobit  se  vlivům nových  technologií 

pomaleji, než jak je tomu v současnosti. Velký zlom nastal ve 20. století, kdy se během jednoho 

lidského života začalo přeměňovat analogové vysílání na digitální a původní média dostala digitální 

a  elektronickou  podobu.  Elektronickou  podobu  ztvárňuje  internet,  jenž  disponuje  nepřeberným 

množstvím  informací  a  v  současnosti  oslovuje  téměř  všechny  skupiny  obyvatelstva

i podnikatelských subjektů. Výjimečnost spočívá zejména v možnosti přenosu zvukových a video 

záznamů, textů a obrázků.

Tyto  atributy využívá  jedna ze  služeb  internetu  -  zpravodajství,  které  zdarma umožňuje 

rychlejší, aktuálnější a mnohdy přesnější přenos než tradiční rozhlasové nebo televizní vysílání. Jen 

v oblasti IT je v České republice výběr z desítek informačních zdrojů. V oblasti konvenčního, tedy 

politického,  společenského zpravodajství  a  publicistiky je  situace podobná.  Jsou zde  zobrazeny 

bohaté škály informací. Přenos dat je tak rychlejší a zprávy se dostávají k lidem v aktuální podobě, 

než  jak  je  tomu např.  u  novin.  Bez  problémů lze  sledovat  více  zdrojů  současně,  což  je  jedno

z  kouzel  internetového  zpravodajství,  díky  němuž  se  obsah  může  ke  čtenáři  dostávat 

prostřednictvím více než jednoho distribučního kanálu.

Termín  "masová  komunikace"  vzniká  koncem  třicátých  let  dvacátého  století

a předznamenává nové směry uvažování a zrození disciplíny dnes tak opěvované – „marketingu“.

Od té doby se také datují spory probíhající zejména mezi intelektuály na jedné straně a profesionály 

mediální scény na straně druhé o to, zda by masmédia měla odrážet požadavky svých uživatelů tedy 

veřejnosti nebo by měla lidstvo vychovávat k lepšímu. Zásadním problémem zůstane definice a 

právo rozhodování o tom, co je kulturnější a co lidstvu přinese více duchovního blahobytu.
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Během  studií  jsem  často  využívala  internetového  zpravodajství  a  právě  disponibilita 

internetových  periodik  v  prostoru  a  čase  mi  mnohdy  usnadňovala  psaní  seminárních  prací

a komunikaci v hodinách. Žádné jiné médium totiž dnes nepřekoná prostorové hranice tak, jako 

internet.

Cílem  diplomové  práce  bude  zhodnotit  konkurenční  pozici  zpravodajského  serveru 

iDNES.cz  na  českém  trhu  internetových  obecných  zpravodajských  serverů  pomocí  hodnotící 

metody kritérií internetových stránek a primárního dotazníkového šetření. iDNES.cz nepodporuje 

výrok britského politika, premiéra Spojeného království a spisovatele Winstona Churchilla, který 

řekl,  že:  „věří  jen  statistice,  kterou  zfalšoval“.  Se  zpravodajským  serverem  iDNES.cz 

nespolupracuji při tvorbě hodnotících kritérií a ani při volbě otázek v dotazníkovém šetření se tento 

server neinicioval. 

Hlavním  cílem  bude  potvrdit  či  vyvrátit  výsledky  průzkumu  agentury  Mediaresearch

z něhož vyplývá, že iDNES.cz je pro uživatele internetu nejdůvěryhodnějším na trhu internetového 

zpravodajství. Výzkum bude probíhat formou dotazování uživatelů internetu. Dále se budu zabývat 

hodnocením kritérií webových stránek nabízející obecné zpravodajství, kde porovnám obsahovou 

část, technické provedení, optimalizaci pro vyhledávače, hyperlink, nápaditost a funkčnost webu. 

Dílčím  cílem bude  zjistit,  jaké  jsou  postoje  uživatelů  internetu  vůči  zpravodajským serverům, 

zejména těch, které se zabývají obecným zpravodajstvím. Cílem bude získat určitý přehled o tom, 

jak čtenáři vnímají jednotlivé zpravodajské internetové stránky, jejich barevnou sladěnost, čtivost 

zpráv, dostatek informací a důvěryhodnost. 

Závěry a doporučení budou užitečné zejména k tomu, aby si  zlepšil  či  stabilizoval svou 

pozici  na  internetovém  trhu  zpravodajství,  popřípadě  odstranil  chyby,  které  budou  výzkumem 

zjištěny. 
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2  Charakteristika portálu iDNES.cz a trhu, na kterém působí

2.1  Vlivy marketingového prostředí na trh internetového zpravodajství

Zpravodajské internetové stránky jsou obklopeny prostředím, které na ně jistým způsobem 

působí kladně nebo záporně. Chce-li být tato forma poskytování zpráv úspěšná, pak musí všechny 

tyto  vlivy  analyzovat,  poznat  směr  jejich  působení,  využívat  je  a  přizpůsobit  své  chování  jak 

současnému, tak očekávanému vývoji prostředí, v němž existuje. Je nutno zdůraznit, že stejné vlivy 

působí  různorodě  na  firmy  poskytující  tyto  nebo  jiné  služby  a  nemůžeme  je  zpravidla  přímo 

kontrolovat.

Prostředí firmy tvoří řada marketingových faktorů, které jsou na sobě často navzájem závislé 

a velmi dynamické. Jsou charakterizovány značným stupněm nejistoty průběhu, ať již jejich vývoj 

probíhá plynule nebo ve skocích. To všechno klade mimořádně vysoké nároky na systém práce

v  oblasti  marketingu,  který  je  dnes  nedílnou  součástí  velkých  společností.  Každý  spotřebiteli 

poskytovaný  produkt  je  specifický  a  míra  využívání  marketingu  se  liší.  Pro  internetové 

zpravodajství je vývoj přijímání tohoto prvku velmi důležitý, neboť zde jde o analýzu sil prostředí 

internetu.  Zpracovávání  takových strategií  pomůže firmě vyhnout  se  hrozbám a využít  výhodu 

příležitosti,  jež  dané prostředí  poskytuje.  Ke sledování  marketingového prostředí  využívá firma 

především marketingový  výzkum a  marketingový  informační  systém,  který  jim do určité  míry 

umožňuje lepší orientaci na daném trhu, a také možnost žádoucím způsobem reagovat na měnící se 

podmínky.  Marketingový  management  však  nemůže  vždy působit  na  vlivy prostředí,  v  mnoha 

případech se musí uspokojit s pouhým pozorováním reakcí.

Míra  poskytování  zpravodajských  informací  závisí  na  firmě,  která  vlastní  práva

na  provozování  této  specifické  formy  internetové  stránky.  Využívání  této  služby  je  značně 

ovlivněno pozicí na trhu. Nejvíce na čtenáře působí internetové portály. Ty plnily z počátku funkci 

jakýchsi  internetových rozcestníků,  ale postupem času začaly lidem nabízet i  další  služby,  jako 

např.  zpravodajství.  V současné  době  řada  uživatelů  používá  portály  jako  domovskou  stránku 

prohlížeče, staly se tedy významnou součástí internetu. Řada těchto zpravodajských internetových 

stránek je součástí tradičních médií - televize, rozhlasu a tisku, kterým trend internetu takřka určil 

jeden z významných marketingových kroků.
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2.2  Charakteristika vlivů makroprostředí

Makroprostředí  představuje  nepředvídatelné  vlivy  okolí.  Faktory,  ze  kterých  se  skládá, 

mohou  na  jedné  straně  firmě  nabídnout  nové  příležitosti,  na  druhé  straně  ji  mohou  ohrozit. 

Rozhlasové  a  televizní  zpravodajství  prochází  různými  změnami.  Zpravodajství  novinové, 

agenturní  a především internetová žurnalistika se vyvíjí  ze  dne na den.  Je  proto velmi důležité 

sledovat prvky makroprostředí a jeho vzájemné vztahy v oblastech demografického, ekonomického, 

technologického, přírodního, sociálně-kulturního a politicko-právního prostředí. [5; 8]

2.2.1  Demografické prostředí

Během 1. -  3. čtvrtletí  2008 se podle Českého statistického úřadu počet obyvatel  České 

republiky zvýšil o 65 tisíc na 10,45 milionů osob. Lidé jsou potencionálními zákazníky internetu, 

tzv.  uživateli.  Uživatelem  internetu  podle  mezinárodních  statistik  uveřejněných  na  Eurostatu

je  člověk,  který  s  určitou  pravidelností  využívá  služeb  internetu.  Tato  pravidelnost  je  dále 

specifikována na dobu posledních 3 měsíců od prováděného výzkumu. V České republice podává 

informace o počtu uživatelů mnoho agentur, ale jejich výsledky bývají často rozdílné. Existuje zde 

hodně faktorů, které tato čísla ovlivňují. Například rozdílná technika měření, doba, kdy byl výzkum 

prováděn,  ovlivňování  výsledků  realizátorem  výzkumu  a  další.  Od  roku  2006  lze  sledovat 

dynamický vývoj českého internetu,  kdy internetová populace zaznamenala již druhý meziroční 

nárůst o téměř 640 tis. uživatelů. Internet tak v současné době používá 4,9 mil. jednotlivců ve věku 

16 let a starších, z toho je 52 % mužů a 48 % žen. [1; 21; 30]

Tito  lidé  využívají  služeb  internetu  po  celé  ČR,  která  se  skládá  ze  14  krajů.  Největší 

zastoupení má Praha 15,1 %, Středočeský 12,6 % a Moravskoslezský kraj 11,5 %, naopak nejmenší 

je v kraji Karlovarském 2,9 % a Libereckém 3 %. Podrobnější informace lze vyčíst z obrázku 2.1.
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Obrázek 2.1: Struktura populace uživatelů internetu roku 2008 dle Krajů/Regionů [20]

H
l.m

. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

K
arlovarský

Ú
stecký

Liberecký

K
rálovéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihom
oravský

O
lom

oucký

Zlínský

M
oravskoslezský

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0% 15,1%

12,6%

5,9%5,5%
2,9%

6,5%
3,0%

5,5%4,9%4,7%

10,9%
5,5%5,6%

11,5%

 Rok 2008



K nárůstu počtu uživatelů došlo u všech socio-demografických skupin, kdy nejvýraznější 

nárůst  byl  zaznamenán  u  starší  generace  a  u  osob  s  nižším  vzděláním.  V současné  době  již 

neexistují významné rozdíly v používání internetu podle věku ani podle pohlaví u dospělé populace 

v ČR viz příloha č. 1, obrázek 1, 2. [20]

Výsledky o používání internetu jednotlivci pravidelně přináší ČSÚ. V roce 2008 poprvé více 

jak polovina (55 %) dospělé populace využívá internet, 87 % z nich pravidelně. Podíl uživatelů 

internetu meziročně vzrostl o 1/5.  Podle průzkumu ČSÚ je typickým uživatelem internetu mladý 

muž s vysokoškolským vzděláním. V roce 2008 bylo v populaci mužů 58 % uživatelů internetu a

v populaci žen 50 %. Zatímco u nejmladší sledované věkové skupiny 16 až 24 let je podíl mužů a 

žen používajících internet téměř vyrovnaný, pohybuje se kolem 90 %. S rostoucím věkem se snižuje 

podíl uživatelů a zároveň se prohlubují rozdíly mezi pohlavími. Ve věkové skupině 55 – 64 let 

používá internet 36 % mužů a 29 % žen a u osob starších 65 let je mezi muži uživatelů 10 % a mezi 

ženami  4  %.  Nejvyšší  dosažené  vzdělání  představuje  významný  faktor  pro  rozšíření  používání 

internetu  a  jeho  on-line  služeb.  Vysokoškolsky vzdělaní  jednotlivci  využívají  internet  z  85  %, 

kdežto lidé se základním vzděláním pouze 14 %. Nejvyšší podíl uživatelů internetu je v populaci 

studentů - 98 % studentů starších 16 let. [17]

Již  několik  let  spolupracují  ČSÚ a  EUROSTAT –  spolu  sledují  informace  o  využívání 

internetu  mezi  studenty  zemí  EU27.  Porovnává  se  zejména  schopnost  komunikace  pomocí 

internetu,  využití  internetu ve vztahu ke vzdělávání,  zábavě,  vyhledávání informací a využívání 

vybraných on-line  služeb  viz  příloha  č.  1,  obrázek  3.  Mezi  hodnotící  služby patří  vyhledávání 

informací o zboží a službách, o cestování a ubytování, o zdraví, stahování počítačových programů, 

čtení  blogů,  hledání  práce,  využívání  internetového bankovnictví  a čtení  on-line zpráv,  novin a 

časopisů.  U uvedených charakteristik,  týkajících se  vyhledávání  různých informací  a  využívání 

některých on-line služeb jsou čeští studenti ve většině případů méně aktivní než studenti ostatních 

zemí EU27. Pouze v případě čtení on-line zpráv, novin a časopisů převyšuje podíl českých studentů 

evropský průměr.

2.2.2  Ekonomické prostředí

Ekonomické prostředí představuje komplex trendů a tendencí představujících podnikatelské 

možnosti. Současně zahrnuje vlivy, které ovlivňují kupní sílu a výdaje obyvatelstva. Ovlivňují tedy 

kupní a spotřební chování jednotlivých subjektů na trhu a určují celkové využívání zdrojů. [7]

Ještě před rokem Česká republika těžila z výrazného oživení růstu během let 2005 až 2007. 

Na jaře roku 2007 začala na americké půdě hypoteční krize, která během několika měsíců přestala 
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být čistě americkou a hypoteční záležitostí vůbec. Svět ji začal nazývat světovou finanční krizí.

Stala se také hlavním nepřítelem pro podniky v ČR, kdy mnoho z nich ztratilo zakázky z důvodu 

nezájmu o zboží a služby ze strany zahraničních odběratelů. Tyto podniky reagovaly na vzniklou 

situaci propouštěním.

Odhady Evropské komise týkající se vývoje české ekonomiky i hospodářství Evropské unie 

se zhoršily.  U ekonomiky EU se očekával  propad až o 1,8 %,  naopak u české ekonomiky byl 

předpoklad růstu o 1,7 procenta. Na podzim roku 2008 se počítalo s růstem pro Evropu o 0,2 %, pro 

Českou republiku pak o 3,6 %. [19]

Ve 3. čtvrtletí 2008 vykázala česká ekonomika růst HDP o 4,2 %. Globální krize měla podle 

očekávání  ekonomů  nepříznivý  dopad  na  reálnou  ekonomiku  od  čtvrtého  čtvrtletí  roku  2008,

kdy se růst HDP zastavil na jednom procentu. Vývoj českého hospodářství bude se zpomalujícím 

tempem růstu HDP závislý na spotřebě domácností více, než tomu bylo v minulých letech. V lednu 

2009 byl index spotřebitelských cen na úrovni 2,2 %, další spotřeba domácností se bude vyvíjet

v závislosti na průměrné hrubé mzdě, která ve 3. čtvrtletí činila 23 144 Kč. Vzhledem k situaci

na trhu se zvýšení v dalším období nepředpokládá. Nezaměstnanost v České republice ve 3. čtvrtletí 

2008 stoupla na 7 %. [20]

Téměř 48 % domácností  v ČR bylo v roce 2008 vybaveno osobním počítačem a 42 % 

připojením  k  internetu,  33  % domácností  je  k  internetu  připojeno  vysokorychlostně.  Lepší  je 

vybavenost osobním počítačem i připojením k internetu u domácností s dětmi než u domácností bez 

dětí. [20]

Podíl  podniků  s  připojením k  internetu  se  v  České  republice  v  posledních  třech  letech 

nezměnil a činí 95 %. V průběhu let se však významně mění způsob připojení podniků k internetu. 

Organizace veřejné správy umožňují veřejnosti přístup k informacím prostřednictvím informačních 

kiosků. Tato možnost se pomalu zavádí u největších organizací např. úřad práce, OSSZ a během 

pěti let by kiosky mohli najít i lidé na obecních úřadech. [20]

2.2.3  Technologické prostředí

Poslední  století  přineslo  největší  množství  změn  v  oblasti  inovací  nových  technologií. 

Změny v této oblasti jsou dnes mimořádně rychlé. Dochází k novému trendu, ke zkracování cyklu 

tržní  životnosti  produktu.  Nové  technologie  stále  více  formují  životy  lidí  a  ovlivňují  způsob 

přeměny zdrojů  na  produkty.  Kromě velkých  objevů a  vynálezů  tady patří  drobné  každodenní 
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inovace a zlepšení, které přinášejí nové příležitosti pro výrobu a služby a pomáhají uspokojovat 

nové, často zatím neuvědomované potřeby. [7]

Jako relativně nový technologický produkt lze považovat počítač a internet. Také on a služba 

s  tímto  produktem  spojená  prochází  neustálými  změnami.  Součástí  této  změny  je  rychlost  a 

možnost připojení. Rychlost provádění různých výkonů počítačem se mění vlivem nových inovací, 

zmenšováním  součástek,  využitím  nových  materiálů  aj.  Zároveň  se  mění  možnosti  připojení

k internetu viz příloha č. 2. Tyto a jiné atributy lákají stále více osob využívat počítač a internet

k tomu, aby si usnadnili život. Na tento trend reagují firmy a mimo jiné média, která dokázala 

využít multimédia k tomu, aby daly zprávám zcela jiné vnímání a hodnoty.

V listopadu roku 2008 probíhal e-omnibusový výzkum, ze kterého agentura Mediaresearch 

zjišťovala  jakému  typu  zpravodajství  dává  internetová  populace  přednost  a  jak  často  sleduje 

zpravodajství v různých typech médií. Struktura frekvence sledování zpráv v jednotlivých médiích 

se liší především díky jejich různé povaze. V týdnu je nejčastěji sledovaným médiem za účelem 

zjištění  zpráv  internet.  Téměř  polovina  lidí  čte  zprávy na  zpravodajských  serverech  několikrát 

denně a více než čtvrtina lidí  alespoň jednou denně viz obrázek 2.2.  Výhodou tohoto média je 

především okamžitá dostupnost a aktualizace zpráv. [33]

2.2.4  Přírodní prostředí

S internetovou technologií je také úzce spjato životní prostředí. I když si to mnoho uživatelů 

neuvědomuje, zapnutý počítač i proklikávání mezi různými webovými stránkami znečišťuje životní 

prostředí. Jestliže uživatel internetu provede dvojí hledání například v programu Google, vznikne 
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stejné množství oxidu uhličitého, jako když si uvaří konvici čaje. Toto tvrzení vyplývá ze studie 

univerzity  Harvard.  Podle  ní  jedno typické  hledání  na Googlu  „stojí“  7  gramů,  zatímco uvařit 

konvici čaje 15 gramů uhličitého. Google provozuje na celém světě obrovská datová centra, která 

spotřebovávají velké množství energie a to má rozhodně dopad na životní prostředí. Každý den se 

uskuteční  více  než  200  milionů  internetových  vyhledávání  na  celém  světě,  tudíž  množství 

spotřebované elektrické energie a objem skleníkových plynů pocházejících z používání počítačů se 

dostávají do centra zájmu při snaze omezit nebezpečí změny klimatu. [34]

Před  nedávnem  byla  zveřejněna  analytická  studie  společnosti  Gartner,  která  říká,

že informační  technologie  produkují  více emisí  skleníkových plynů než letecký průmysl.  Podle 

odborníků je možné datová centra počítat  mezi jedny z nejvíce energeticky náročných zařízení. 

Světový gigant Google se brání. Tvrdí, že jeho vyhledávací systém produkuje vysoké množství CO2 

kvůli  tomu,  jakým  způsobem  funguje.  Když  uživatel  vyhledává  podle  klíčových  slov,  jeho 

požadavek nejde jen na jeden server, ale zároveň na několik, které mezi sebou soupeří. To znamená, 

že data mohou být posílána ze serveru vzdáleného tisíce kilometrů. Systém tím minimalizuje dobu 

prodlení, ale zase zvyšuje spotřebu energie. Na podobném způsobu fungují i ostatní servery a bude 

jen otázka času, kdy vědci najdou řešení na toto znečišťování životního prostředí. [34]

2.2.5  Sociálně-kulturní prostředí

Sociálně-kulturní prostředí výrazně ovlivňuje celkový charakter spotřebního a nákupního 

chování. Především se jedná o podobu poptávky, postoj k výrobkům, k reklamě, firmě nebo třeba 

motivaci ke spotřebě. I když vazby určující sociálně-kulturní vyspělost společnosti a jedince jsou 

různorodé, lze mezi nimi vypozorovat určité tendence. V posledních letech se v ČR mnohem více 

doceňuje význam vzdělání, a to takřka ve všech českých rodinách bez ohledu na jejich sociální 

postavení.  Rostoucí  vzdělanost  populace  znamená  zvýšenou  úroveň  příjmů  a  tím  i  zvýšenou 

investiční schopnost. [19]

Moderní  doba přináší  různé možnosti  využití  technologií  viz  příloha č.  3.  Díky počítači

a internetu se lidé učí novým komunikačním směrům jako posílání/přijímání elektronické pošty 

namísto dopisů, telefonování přes internet a psaní na chatu/ICQ. Způsob vyhledávání informací

se změnil a postupně spotřebitele učí hledat rychle a pohodlně přes internet. Někteří jsou k tomuto 

způsobu získávání  zpráv vedeni  školou,  pracovními  povinnostmi  či  státními  orgány,  které  dnes 

zveřejňují mnoho důležitých informací právě na internetu, tak aby je lidé měli takzvaně po ruce. 

Postupně se lidé učí využívat i služby, ve které nemají až tak velkou důvěru. Mezi takové patří 

nakupování přes internet či internetové bankovnictví.
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2.2.6  Politicko-právní prostředí 

Podnikat na internetu je přirozeně možné i ve smyslu doplňku klasického podnikání, kdy 

společnost  zaměřující  se  při  své  podnikatelské  činnosti  na  úplně  jinou  oblast  trhu  vytvoří 

internetový projekt,  kterým se buď dočasně nebo dlouhodobě etabluje na internetu.  Obvykle se 

jedná o strategické rozhodnutí společnosti, které může zásadním způsobem ovlivnit marketingovou 

politiku.  Internet  je  pro  tyto  společnosti  jednou z  oblastí,  kde  mohou  s  menšími  náklady dále 

rozvíjet svou propagaci. Smysluplnost takovéto expanze stávající podnikatelské činnosti závisí na 

mnoha ohledech. [36]

Internet  byl  dlouhou  dobu  institutem  bez  právní  úpravy.  Dnes  se  internet  při  své 

heterogennosti nemůže řídit pouze jedním právním řádem. Vzhledem k tomu, že se jedná o síť 

mezinárodní, bezprostředně je vázán na mnoho právních řádů. [37]

Na jedné internetové stránce může být zobrazen obsah pocházející z několika různých států, 

aniž by to běžní uživatelé byli schopni rozeznat. Čtenář z České republiky má možnost se dívat

na  server  umístěný  na  Bahamských  ostrovech  provozovaný  společností  ze  Spojených  států 

amerických,  zatímco  zobrazovaná  stránka  patří  společnosti  z  Velké  Británie  a  vyrobil  ji  autor

z Francie s pomocí grafického návrhu grafika z Itálie. V tomto případě se dané stránky bude týkat 

šest právních řádů. Jde samozřejmě o nadsazený příklad. Všechny dotyčné osoby i server mohou 

být z jednoho státu, pak se internetové stránky týká pouze jeden právní řád. [37]

Internet  je  upravován  jak  z  hlediska  práva  soukromého  (např.  zákon  č.  227/2000  Sb.,

o  elektronickém  podpisu),  tak  i  z  pohledu  práva  veřejného  (např.  zákon  č.  480/2004  Sb.,

o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů či zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů). Na internetu vyjma prostých statických stránek lze objevit také web 

magazíny o počítačích a společnosti a další zpravodajské servery, které jsou řazeny mezi seriálové 

publikace  (anglicky  se  exaktně  nazývají  „continuing  resources  with  remote  access“,  tedy 

„pokračující zdroje se vzdáleným přístupem“) a jako takovým je jim přidělováno mezinárodní číslo 

seriálových publikací ISSN. [38; 16]
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2.3  Zpravodajský portál iDNES.cz

Zpravodajský internetový portál iDNES.cz - obrázek 1, příloha č. 4, je ve vlastnictví deníku 

MF Dnes,  avšak internetovou podobu novin tvoří  samostatná redakce.  První  zpravodajství  bylo 

nabídnuto uživatelům internetu 12. ledna 1998. Dnes, po více než 10 letech navštíví měsíčně tuto 

internetovou stránku více než 2 000 000 čtenářů, stává se tak jednou z nejnavštěvovanějších. [22]

Po otevření internetové stránky www.iDNES.cz, v období od prosince 2008 do února 2009, 

čtenáře  upozorňoval  server  v  horní  části  červeným  bannerem  s  bílým  písmem  na  to,  že 

„Nejdůvěryhodnější  zprávy přináší  iDNES.cz.  Ví  to  57  % lidí“.  Dnes  toto  zjištění  z  agentury 

Mediaresearch uvádí iDNES.cz v titulku internetové stránky viz obrázek 2.4. Úvodní stránka je dále 

rozčleněna v levé části na odkazy nejrůznějších novinek. Pravou část tvoří nabídka služeb počasí,

e-mail, videa, nabídka aut na prodej, pracovní příležitosti, informace o firmách a možnost volání 

on-line. Informace o počasí nabízí čtenáři aktuální virtuální mapy s teplotami, srážkami, oblačností, 

větrem, blesky, kvalitou ovzduší, pyly a bio předpovědí. Uprostřed této části vždy běží reklamy 

různých firem. Dolní část tvoří doprovodné služby jako iDNES TV, jízdní řády, kurzy měn, mapy, 

rádia, slovníky, TV program a dopravní zpravodajství. Texty jsou sladěny pomocí červené a modré 

barvy. Tato kombinace vychází z  loga firmy viz obrázek 2.3. Na mnohé články poutají obrázky, 

grafy a videa.

Obsah  internetové  stránky  iDNES.cz  kromě  širokého  spektra  zpravodajských  informací

ze  všech  oblastí  lidského  zájmu  nabízí  čtenářům řadu  doprovodných  služeb,  které  se  skrývají

pod čtrnácti  tematickými částmi:  zprávy,  sport,  kultura,  ekonomika,  finance,  bydlení,  cestování, 

auto, zdraví, hobby, mobil, technet, ona a xman. Právě tyto okruhy umožňují na výše zmíněnou 

internetovou stránku přitáhnout  odlišné  typy čtenářů  lišící  se  věkem,  pohlavím,  rozhodovacími 

pravomocemi  a  mnoha  dalšími  charakteristikami.  Se  znalostí  jejich  odlišností  se  snaží 
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prostřednictvím  reklamních  kampaní  iDNES.cz  oslovit  klienta  přesně  a  efektivně  zařazeného

do cílové skupiny. Návštěvnost všech serverů iDNES.cz je zobrazena v příloze č.1, tabulce 1. [11]

Jedním ze specifických blogů je technet zaměřený na informace ze světa vědy, internetu, 

počítačů a fotografií.  Více oblíbenější  jsou zprávy o sportu,  jimiž se může tento server chlubit

z  toho hlediska,  že  patří  mezi  nejširší  sportovní  zpravodajství  na  českém internetu.  Oblíbenou 

službou  jsou  on-line  rozhovory  se  zajímavými  hosty,  do  nichž  se  zapojují  sami  čtenáři.  Tuto 

možnost komunikace nabízejí i jiné zpravodajské servery a dnes tvoří nedílnou součást těchto webů. 

Oproti tištěnému médiu čtenář ocení zejména možnost pustit si on-line idnes.tv nebo TV Óčko. 

Formát blogování je na tomto serveru převzatý od slovenského portálu SME.sk. [22]

Od  začátku  roku  2002,  kdy  se  oficiálním  měřítkem  návštěvnosti  internetových  portálů

a  serverů  stal  počet  unikátních  uživatelů,  vzrostl  počet  čtenářů  iDNES.cz  téměř  šestinásobně.

Z tabulky 1 v příloze č. 1 je vidět, že nejnavštěvovanějším portálem ze skupiny iDNES.cz je právě 

zpravodajství. Z průzkumu společnosti NetMonitor, jež byl realizován v září 2008 vyplynulo, že 

hlavní stránku navštěvují uživatelé ve věku 20 - 39 let, kteří tvoří více než polovinu všech uživatelů 

iDNES.cz. 33 % uživatelů má vysokoškolské vzdělání a 41 % uživatelů má středoškolské vzdělání

s maturitou.

2.4  Charakteristika konkurenčních zpravodajských serverů 

Zpravodajské  servery  jsou  média,  která  přinášejí  každodenní  zpravodajství  z  domova,

ze světa, z dění v ekonomice, politice, ve sportu, zábavě, kultuře a dalších oblastech. Na českých 

internetových  stránkách  lze  najít  hned  několik  rozdílných  koncepcí  zpracování  internetového 

zpravodajství,  mezi  které  zcela  určitě  patří  zpravodajský  server  deníku  Práva  –  novinky.cz,

Deníku  -  denik.cz,  hospodářských  novin  -  iHNed.cz,  Mladé  fronty  dnes  –  iDNES.cz  nebo

Lidových  novin  –  lidovky.cz.  Dalším významným konkurentem je  také  server  aktualne.cz  viz 

příloha  č.  5.  Internetové  stránky  se  těší  úspěchu  zejména  díky  svým  provozovatelům,  kdy 

aktualne.cz vlastní internetový portál centrum.cz a novinky.cz vlastní internetový portál seznam.cz.

2.4.1  Zpravodajský portál iHNed.cz
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Zpravodajský  server  hospodářských  novin  iHNed.cz  -  obr.  2,  příloha  č.  4  provozuje 

Economia online. Jedná se o internetovou divizi vydavatelského domu ECONOMIA a. s.. Portál 

iHNed.cz není na trhu nováčkem, jeho počátky se datují jen pár let poté, co internet přestal sloužit 

výhradně akademické sféře a začaly se zde šířit informace o ekonomickém zpravodajství. [24]

Po  otevření  internetové  stránky  www.iHNed.cz  je  pro  čtenáře  připraveno  netypické 

uspořádání  informací  uprostřed  stránky oproti  konkurenčním zpravodajským stránkám.  Formou 

prolinkování je zde vytvořeno 6 hlavních témat: zprávy domácí a zahraniční, ekonomika a finance, 

počítače  a  technika,  kultura,  cestování  a  sport.  Jednotlivé  články jsou  nabízeny formou  názvů 

sladěných  do  barev  modré,  červené  a  šedé.  Barevnost  se  odvíjí  od  loga  iHNed.cz,  které

je šedo-modré viz obrázek 2.5. [24]

Na této internetové stránce čtenář nenajde reklamy. Smyslem poskytování zpravodajských 

informací prostřednictvím této stránky je, aby si čtenář našel tento portál sám. Ten mu za to nabízí 

kvalitní informace, které u specifického segmentu čtenářů vítězí nad konkurencí. Oproti tiskové 

podobě mají čtenáři možnost získat odborné informace jako např. nové vyhlášky, změny zákonů 

pomocí elektronických novin v přehledném vydání a další. Právě díky jedinečné nabídce je mnoho 

zpráv  blogováno a  je  přístupno jen  předplatitelům Hospodářských novin.  Tím si  také  zajišťují 

předplatitelé,  stálé  zákazníky  tisku.  Jak  již  bylo  zmíněno,  tento  portál  se  zabývá  obchodním 

zpravodajstvím, a proto zde chybí blogy týkající se sexu, kosmetiky, zdravé výživy, hubnutí aj., 

typických témat pro ženskou část čtenářů. [24]

2.4.2  Zpravodajský portál novinky.cz

Zpravodajský  server  novinky.cz  -  obrázek  3,  příloha  č.  4  je  on-line  magazín  deníku

PRÁVO & portálu seznam.cz. Jako společný projekt společností Seznam.cz, a. s. a BORGIS, a. s. 

byl spuštěn na začátku roku 2003 a za pouhé dva měsíce se vyhoupl na špičku v návštěvnosti. 

Předstihl tak všechny konkurenční internetové zpravodajské služby. Průměrná měsíční návštěvnost 

přesahuje 3 milióny uživatelů. [25]

Po otevření internetové stránky www.novinky.cz je v horní části banner s reklamou, který je 

oddělen od začátku zpráv, tudíž nenarušuje celkové působení zpravodajské nabídky. Dále následuje 

nabídka hlavní stránky, kde jsou přehledně ve dvou řádcích vypsány jednotlivé blogy. Mezi hlavní 
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nabídku patří zprávy o kultuře, ekonomice, sportu, ženách, technice, autech, vzdělávání, bydlení, 

kariéře, cestování. Jako doplňkové služby nabízí server novinky.cz informace o počasí, horoskopy

a denní tisk.

Zpravodajský server funguje na jiné bází, než jeho konkurenti z tiskových médií.  Zprávy 

jsou kratší  a psány jednodušším jazykem. Důraz je zde kladen na rychlost  a přehlednost zpráv.

Do  pozadí  se  dostává  barevná  sladěnost  a  profesionální  analýzy.  Je  zde  využita  černo-černá 

kombinace barev, která se odvíjí od loga novinky.cz viz obrázek 2.6. [25]

2.4.3  Zpravodajský portál lidovky.cz

Lidovky.cz  -  obrázek  4,  příloha  č.  4  vznikly  jako  zpravodajský  server  Lidových  novin

v  červnu  2000.  Od  té  doby se  výrazně  rozrostl  a  nyní  nabízí  kromě  nepřetržitého  aktuálního 

zpravodajství i archiv papírových LN. Vlastníkem tohoto portálu je mediální skupina Mafra. Server 

Lidovky.cz oslovuje celkem 507 055 unikátních uživatelů měsíčně. [27; 29]

Po otevření internetové stránky www.lidovky.cz je pro čtenáře připravena úprava do dvou 

částí, kdy první polovina zleva je tvořena zprávami a v pravé části najde čtenář názory na články

a banner s reklamou. Vše je srovnáno do odstavců a každá zpráva tvoří ucelený komplet, který se 

skládá  z  obrázků  (fotky,  videa),  nadpisu  a  první  věty  článku.  V  horní  liště  jsou  uspořádána 

jednotlivá témata hlavních zpráv z ČR, ze světa, sportu, byznysu, kultury a vědy. Jako doplňkové 

služby lidovky.cz nabízí blog o vaření, hry, aukce, počasí a TV program.

Lidovky.cz jsou propojeny s tiskovým deníkem Lidové noviny a pomáhají těmto novinám

v propagaci formou upozornění čtenářů na výhodné předplatné, magazíny k novinám a umožňuje 

nahlédnout do archivu tohoto periodika. Dalo by se tedy soudit, že tento portál kopíruje tiskové 

médium, ale  opak je  pravdou. Chybí  zde z  novin tolik  oblíbené výroky dne a  sloupky poezie. 

Naopak, místo toho jsou pro čtenáře připravena úplná znění rozhovorů, audio a videonahrávek či 

databáze. K mimořádným politickým kauzám či sportovním událostem jsou na serveru speciální 

přílohy. Na poli názorů lidovky.cz úzce spolupracují s legendou českého internetu „Neviditelným 

psem“ Ondřeje Neffa. Tento portál je zcela odlišný a svým způsobem výjimečný. Je přehledně a 

barevně upraven a čtenář, který má rád spisovnou češtinu, úplné a kvalitní zprávy si ji jistě oblíbí. 

Typickou barvou pro logo lidovek.cz je modrá viz  obrázek 2.7.  V současné době je  však logo 

13

Obrázek 2.7: Logo internetového portálu lidovky.cz [35]



zobrazeno jako bílý nápis v modré liště. Pro názvy různých kategorií portál používá červenou barvu 

a pro nadpisy článků modrou. [28]

2.4.4  Zpravodajský portál aktualne.cz

Internetový  portál  aktualne.cz  -  obrázek  5,  příloha  č.  4  vlastní  netmediální  společnost 

Centrum Holdings  s  působností  ve  střední  a  východní  Evropě.  Internetová  stránka  aktualne.cz 

vznikla v roce 1992, pod portálem centrum.cz. Takto dodnes působí. Průměrná měsíční návštěvnost 

se pohybuje v průměru okolo 450 000 lidí za měsíc. [26]

Po  otevření  internetové  stránky  www.aktualne.cz  nás  může  zaujmout  ve  srovnání

s konkurencí barevný design první stránky. Design je svěží a působí energickým dojmem. Tento 

vzhled je dán zejména barevnou sladěností. Je využito syté modré barvy loga viz obrázek 2.8 a 

odstínů modré s jemně žlutým pásem, ve kterém jsou nabídnuty nejnovější zprávy. V levém horním 

rohu  je  zobrazeno  logo  se  sloganem  „Víte,  co  se  právě  děje“.  Za  ním  následuje  nabídka 

jednotlivých  blogů  zpráv  domácích,  zahraničních,  o  ekonomice,  kultuře  a  sportu.  Po  otevření 

jednoho z blogu se čtenáři zobrazí další bližší nabídka např. u domácích zpráv: politika, kauzy, 

společnost, život v Česku, soudy a právo a počasí. V pravé části je umístěn reklamní banner, který 

nezasahuje do ucelené struktury zpravodajství. [28]

Zpravodajství na této internetové stránce je tvořeno širokým spektrem zpráv, kdy se na jedné 

straně  snaží  zveřejnit  nejnovější  zprávy  čtenářům,  na  druhé  straně  některé  zprávy  přicházejí

se zpožděním. O to kvalitněji jsou ale napsány. Jako jedna z mála internetových zpravodajských 

stránek  nabízí  zprávy  v  angličtině.  aktualne.cz  se  snaží  upoutávat  na  diskuse  a  rozhovory  se 

známými osobnostmi, jimž nabízí velký prostor ve své nabídce.

2.4.5  Zpravodajský portál denik.cz
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Obrázek 2.8: Logo internetového portálu aktualne.cz [41]

Obrázek 2.9: Logo internetového portálu denik.cz [39]



Zpravodajský server denik.cz - obrázek 6, příloha č. 4 vznikl v roce 2007 a ještě stále se 

zapojuje do boje o lepší pozici na internetovém trhu. Jeho vydavatelem je koncern Vltava-Labe-

Press, a. s.. Obsah serveru vychází z tištěné podoby Deníků. Poskytuje aktuální informace, převážně 

o dění v České republice, rozdělené do tří oblastí – republikové, regionální a okresní. Právě tímto 

rozdělením informací se denik.cz zásadně odlišuje od ostatních serverů českého internetu a jde také 

o jeden z důvodů proč došlo k sjednocení redakčního systému teprve nedávno. [31; 39]

Po  otevření  internetové  stránky  www.denik.cz si  můžeme  všimnout  barevné  sladěnosti

do odstínů modrých barev. Tato barva se odvíjí od bílo-modrého loga viz obrázek 2.9. V horní liště 

jsou zobrazeny odkazy na regionální deníky, upoutávka na dva zajímavé články formou obrázků a 

nadpisů a  nabídka na předplatné deníku.  Ve spodní  části  jsou odkazy na zprávy,  sport,  kulturu

a zábavu,  životní  styl,  moji  rodinu a názory.  Zpravodajství  dále  pokračuje  v levé části  formou 

nadpisů  článků.  Pravá  část  je  věnována  doplňkovým  službám,  a  to  informacím  o  počasí,

TV programu, aktuálním čase,  kdo má svátek dnes,  zítra a pozítří.  Ve spodní části  jsou zprávy

z regionů. Zde čtenář najde výčet deníků a následně se díky odkazům dostane na svůj regionální 

deník v elektronické podobě.

V obsahu zpráv lidé jistě ocení práci mnoha týmů, které jsou rozmístěny po celé České 

republice. WWW stránka nabízí čtenářům upoutávky ohledně předplatného, kdy výhodou pro tyto 

předplatitele bude možnost číst si deník na internetu tak, jako by četli noviny. Samozřejmě se zde 

nebude rozlišovat druh regionálního deníku a předplatitel bude mít možnost si prohlédnout všechny 

dostupné deníky na rozdíl  od běžného čtenáře www stránky. Struktura stránek bude stejná jako

u novin. V současné době je tento projekt ve zkušebním provozu. [24; 33]
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3  Teoretická východiska analýzy konkurence v prostředí internetu

3.1  Historie a vývoj globální informační sítě

Historie internetu je úzce spjata s vynálezem a postupným vývojem počítačů. První zmínky

o předchůdcích dnešních počítačů v Německu a USA se datují do období bouřlivých a neradostných 

dnů druhé světové války. Existovala velmi pokroková myšlenka na jejich vzájemné komunikační 

propojení. Počítač měl tehdy monumentální podobu. [37]

K miniaturizaci otevřel na konci roku 1948 cestu svým vynálezem tranzistoru John Barden. 

Tranzistory  byly  méně  energeticky  náročné,  výkonnější,  spolehlivější  a  hlavně  levnější,  než 

elektronky,  které  jsou  dosud  používané.  Masivní  rozšíření  tranzistoru  způsobilo  rychlý  rozvoj 

výpočetní techniky. Součástky se začaly zmenšovat a s výskytem prvních operačních systémů se 

zjednodušovala jejich obsluha. [37]

Počátky  internetu  se  datují  do  50.  let  20.  století,  kdy  vědci  na  několika  amerických 

univerzitách vyvinuli síť ARPANET. Jednalo se o velmi jednoduchou síť. Její využití bylo omezeno 

na nekomerční oblast především na akademickou, vojenskou a vládní. Postupem času se tato síť 

rozvíjela a připojovaly se další uzly a sítě. [37]

Za otce internetu je považován Vinton Cerf, americký vědec, který v 70. letech 20. století 

vyvinul  protokol  TCP/IP,  na  němž  je  v  současné  době  provozován  internet.  V této  době  byl 

ARPANET dále rozšířen především do univerzitní, vojenské a státní sféry. Tehdy vyvstala zvýšená 

potřeba  nových  technologií  pro  přenos  informací.  V roce  1989  došlo  k  připojení  komerčních 

subjektů na internet, z počátku především velkých společností. Další osobností, která měla zásadní 

vliv na vznik a vývoj na internetu, je Sir Timothy Berners-Lee, tvůrce webu, autor protokolu http, 

jazyka HTML a principu URI. V roce 1994 vznikla organizace W3C, World Wibe Web Consortium, 

sdružení fyzických a právnických osob, které se věnují různým aspektům internetu. W3C rozšiřuje

a  zdokonaluje  principy,  jazyky  a  protokoly  používané  na  internetu.  V  pracovních  skupinách

a na valné hromadě této organizace jsou přijímány doporučení a technické normy upravující vhodné 

zacházení s internetem. [37]

K rozšíření internetu v Československu došlo až na počátku 90. let 20. století po „sametové 

revoluci“, kdy byly do tehdejší sítě připojeny české vysoké školy. V následujících letech se ČR 

podařilo dohnat náskok vyspělých států, který byl způsobený komunistickým režimem. [37]

Na počátku  21.  století  dochází  především k vývoji  v  oblasti  širokopásmového připojení

k internetu.  Česká  vláda  se  v  rámci  svého programu snaží  o  co  největší  rozšíření  tohoto  typu 
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připojení mezi obyvateli, jelikož počet uživatelů internetu bývá někdy zařazován mezi ukazatele 

vyspělosti daného státu. [37]

3.2  Internetová síť 

Internetová  síť  nabízí  své  služby  prostřednictvím  internetu.  Internet  je  v  prvé  řadě 

informační médium stejně jako noviny,  časopisy,  rádio nebo televize.  Sám o sobě však internet 

žádné informace neposkytuje, tak jako si nic nepřečteme na nepotištěném papíru. Ani v televizi se 

nepodíváme na zprávy bez televizního signálu. Jde tedy o službu, kterou si zaplatíme a využíváme 

pomocí počítačů. Na monitoru se nám objeví druhá stránka internetu, a to poskytovaná služba jako 

například www stránka, e-mail a FTP. [40]

Dnes je možné si povšimnout obrovského hladu po různých informačních a komunikačních 

formách.  Lidé  hledají  informace  z  různých oblastí.  U většiny poskytovatelů  těchto  služeb  jsou 

rozděleny do kategorií,  podle kterých si  daná osoba vybírá  informace,  jež ji  zajímají.  Může se 

jednat  o  informační  systémy  zaměřené  na  sport,  kulturu,  ekonomiku,  počítače,  knihy. 

Samozřejmostí jsou nejčerstvější informace o aktuálním počasí, vývoji peněžním kurzu, dopravních 

nehodách aj. [40]

Uživatelem  informací  je  každá  osoba  či  organizace  s  přístupem  na  internet.  Záleží

na osobním přístupu každého jednotlivce  k získaným informacím,  zda  je  využije  pasivně  nebo 

aktivně.  Při  pasivním využití  se  jedná  o  příjem  informací,  jež  nás  zajímají,  ale  nebudeme  je 

využívat  pro komerční  účely.  Naopak aktivní  využití  informací  slouží  zejména k získávání  dat

pro účely podnikání. Jedná se o zprávy typu cenových relací různých produktů, materiálu, informací

o  firmách,  vývojích  měnových  kurzů,  inflace,  burzy  aj.  Uživatel  se  snaží  získat  spojení

s poskytovatelem užitečných zdrojů prostřednictvím svého modemu. [40]

3.3  Nástroje internetu

Internet  již  od  svého  prvopočátku  nabízel  různé  možnosti  služeb.  Nejstaršími  byly 

elektronická pošta a přenos souborů. Postupně se k nim přidávaly další, z nichž se některé uchytily 

a jiné zanikly. Dnes dominují služby jako World Wide Web a elektronická pošta. O komerčním 

využitím  internetu  se  začalo  přemýšlet  v  souvislosti  s  využitím  jeho  jednotlivých  služeb

k marketingovým účelům, zejména v reklamě. Z povahy jednotlivých možností  lze vyvodit,  že 

některé jsou více, jiné méně vhodné pro využití v marketingu.
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3.3.1  Webový server

Webový server je počítač odpovědný za vyřizování požadavků http od klientů – programů 

zvaných webový prohlížeč. Jednotlivé webové servery se mohou v různých oblastech značně lišit, 

přesto  mají  několik  společných  vlastností.  Každý  webový  server  je  připojen  k  počítačové  síti

a přijímá požadavky ve tvaru http. Tyto požadavky vyřizuje počítači, který požadavek vznesl a vrací 

odpověď. Ta obvykle představuje  nějaký HTML dokument.  Může jít  také o dokument  v jiném 

formátu jako například text, obrázek apod. [23]

Internetový portál 

Jedná  se  o  webový  server,  který  slouží  jako  brána  do  světa  internetu.  V  90.  letech,

kdy  vyhledávače  ještě  neposkytovaly  dostatečně  relevantní  výsledky,  byly  první  portály 

bezkonkurenčně nejnavštěvovanějšími webovými servery, což platí v některých případech dodnes. 

Typicky obsahovaly katalog odkazů, díky kterému plnily funkci jakýchsi internetových rozcestníků. 

Portály  rostly  a  začaly  nabízet  i  další  služby,  jako  např.  bezplatný  email,  zpravodajství  aj.

V současné době tak portály stále představují velmi důležitou součást internetu. Řada uživatelů je 

používá pro vyhledávání, jako domovskou stránku prohlížeče apod. [23]

Postupem času se začaly rovněž objevovat a rozvíjet cíleněji profilované oborové portály, 

někdy  též  zvané  vortály,  které  již  neměly  ambice  pokrýt  celou  škálu  lidských  činností,

ale zaměřily se jen na určitou tematickou oblast. Jejich návštěvnost je řádově nižší než u velkých 

portálů  a  rovněž  nabídka  služeb  je  chudší.  Ovšem pro osoby,  které  daná  problematika  zajímá, 

představují oborové portály často velice cenný zdroj informací. Typickým příkladem jsou portály 

specializované  na  nákup  zboží  nebo  vyhledávání  nabídek  práce.  Tyto  oborové  portály  bývají 

začleněny  do  struktury  služeb  výše  zmiňovaných  portálů  –  vyhledávačů.  Mezi  největší  české 

portály patří například seznam.cz, centrum.cz a atlas.cz. [23]

3.3.2  World Wide Web

World Wide Web neboli webová stránka zobrazuje pomocí webového prohlížeče informace 

poskytované v rámci World Wide Webu. Informace jsou prezentovány v podobě hypertextu, který je 

vytvořen použitím značek HTML nebo XHTML. Stránky se skládají z textu, multimediálních dat 

(obrázky, videa, zvuky aj.) a odkazů, které umožňují přechod na další webové stránky. Webové 

stránky mohou být uloženy v podobě souborů na pevném disku, nebo je poskytují webové servery 

prostřednictvím počítačové sítě či internetu,  kde jsou přenášeny pomocí protokolu http.  Stránky 

mohou být statické - obsahují stále stejný obsah, tedy jsou uloženy v souborech nebo dynamické, 
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kdy mění svůj obsah v čase, vytváří program na straně webového serveru. Stránka se může měnit 

i přímo v prohlížeči použitím skriptovacích jazyků, Javy, ActiveX a dalších technologií. [25]

Web  stránky dosáhly  obliby  právě  díky  tomu,  že  se  s  nimi  dá  pracovat  podobně  jako

s knihou nebo jakýmkoliv tištěným materiálem. Obecně se proto používá pro publikování nebo 

práci s informacemi. Média dnes berou www stránky jako součást  svého komunikačního mixu, 

pomocí něhož mohou oslovit širokou veřejnost o dění ve světě z půdy daného média. Služba WWW 

navíc  dovoluje  obohatit  textové  zprávy  o  grafické  prvky,  obrázky,  setřídit  data  do  tabulek

a  vložit  ke  zprávě  i  krátký  zvukový  záznam nebo  několikasekundovou  videosekvenci  z  místa 

události. V případě elektronických novin taktéž odpadají náklady na distribuci. Zprávy a informace, 

které chce agentura či redakce zveřejnit, se napíší na www server. Druhá fáze využití serveru média

už záleží na zákazníkovi. Na tom, zda se bude chtít  dozvědět něco nového, najde na stránkách 

oblasti, jež ho zajímají nebo bude využívat daný portál zejména díky atributům. Nejen zprávy a 

zajímavé informace  hrají  roli  u  čtenáře,  mnohdy je  velmi  důležitá  také  přehlednost,  barevnost, 

velikost  písmen,  rozmanitost  oblastí  domácího,  zahraničního,  finančního  či  sportovního 

zpravodajství. [10]

Pro zpravodajské portály je velmi zajímavá skutečnost přenesení částí distribučních nákladů 

na zákazníka,  aniž by si  to uvědomoval.  S elektronickým zpravodajstvím jsou spojené náklady

za pronájem www stránky,  sledování  zpráv a aktualizace,  zajištění  redaktorů zaměřených nejen

na události kolem nás, ale také na zajímavosti, které budou lákat určitou část čtenářů jako například 

mobily,  hry,  hobby  atd.  Na  pokrytí  těchto  a  dalších  výdajů  slouží  reklama  umístěná

na zpravodajských internetových stránkách. Ta umožňuje oslovit čtenáře prostřednictvím různých 

druhů reklam, a to zejména bannery, hypertextové obrázky aj.

Využití WWW v praxi je opravdu široké a do budoucna lze očekávat další možnosti využití. 

Jako příklady komerčního využití Webu dnes lze uvést: firemní prezentace; specializované servery 

a odborné servery s  nejrůznějšími informacemi – zabývající  se určitým tématem nebo oborem; 

vyhledávací  servery  –  slouží  pro  vyhledávání  jakýchkoli  WWW  stránek,  hesel  a  informací

na internetu; elektronické noviny a časopisy; e-commerce servery – nákup, prodej a platby přes 

internet. [1]

3.4  Optimalizace internetové stránky

Naprostý základ v optimalizaci je, že každá stránka na optimalizovaném webu musí být 

unikátní. Vždy je důležité mít na paměti, že hodnotíme jednotlivé stránky zvlášť. Takže je nutné 
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soustředit se nejenom na úvodní stranu, ale na všechny stránky webu. Například u webu s počtem 

500 stran jsou optimalizovány minimálně stovky klíčových slov. [44]

3.4.1  Doména

Doménové  jméno  je  marketingovým  nástrojem.  Je  uváděno  ve  firemních  e-mailech,

na prospektech, autech, vizitkách, v telefonních seznamech, dopisních hlavičkách atd. Registrací 

doménového jména si může firma trvale zabezpečit svůj prostor na internetu. Podobně, jako při 

zápisu jména firmy do obchodního rejstříku, nebo registrací ochranné známky. [45]

3.4.2  PageRank

Systém se opírá o příchozí a odchozí odkazy miliard webových stránek, které tvoří internet. 

Pokud web A odkazuje na web B, dává mu vlastně hlas, který zvyšuje jeho důležitost. PageRank má 

každá  jednotlivá  stránka,  a  ne celý  web.  Také  hodnota  příchozích  odkazů je  různá,  a  to  podle 

důležitosti stránky, z které tento odkaz přichází, a počtu odkazů na této stránce. [44]

3.4.3  Klíčová slova

Problematika klíčových slov se zabývá výběrem relevantních vyhledávaných klíčových slov 

a jejich následnou optimalizací. Pokud se web dělá od začátku, stačí vybrat vhodná klíčová slova, 

zjistit  jejich vyhledávanost,  a pak je dobře rozmístit  po celém webu. Každou stránku lze dobře 

zoptimalizovat maximálně na 5 až 6 klíčových slov, čím konkurenčnější oblast, tím je toto číslo 

menší. Při výběru klíčových slov se nesmí zapomínat na skloňování a množná čísla, ne všechny 

vyhledávače je umí odvodit. Základní pravidlo u klíčových slov je, že se musí hledat relevantní 

slova k danému webu. Čím specifičtější a vyhledávanější slovo dané oblasti tím lépe. V podstatě 

nejdůležitější je pro stránku titulek. [44]

3.4.4  Validnost HTML kódu

Jestliže  čtenář  hledá  informace,  zadává  je  nejčastěji  do  vyhledávače.  Současné  webové 

prohlížeče dokáží zobrazit HTML kód i s hodně chybami. Když chybí ukončení značky, snaží se ji 

vhodně doplnit. Robot vyhledávače by to měl zvládnout také, ale může se stát, že při neukončené 

značce  může zaměnit  text  za  HTML značku.  Aby se  zabránilo  takové chybě,  používají  se  pro 

kontrolu validátory. Ačkoliv by se zdálo, že to každý dodržuje, najít web, který by tímto testem 

prošel není zrovna jednoduché. [44]
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3.4.5  Velikost stránky 

Velikost stránky není důležitá jen pro uživatele,  kteří  používají  pro připojení na internet 

modem, ale i pro roboty vyhledávačů. Pokud velikost přesáhne určitou hodnotu, mohou stránku 

přestat stahovat a zaindexovat pouze stáhnutou část. Velikost lze snížit například používáním CSS 

stylů,  umístěním Javascriptu  do  externího  souboru,  nahrazením obrázků  texty,  atd.  Čím menší 

velikost stránky bude, tím více času ušetří uživatel. [44]

3.4.6  Rámce

Rámce (frames) jsou dodnes používaný způsob tvorby stránek, vedle tabulek a CSS je to 

základní možnost jak stránku rozvrhnout. Základní soubor rámců definuje, v které části se nachází 

menu a  v  které  části  se  načte  vlastní  obsah  stránky.  Po  kliknutí  na položku v  menu se obsah 

zobrazuje v příslušné části. Rámce se začaly používat hlavně k vůli tomu, že kód navigačního menu 

byl na jednom místě a také se pomocí nich dá ušetřit na množství dat přenesených k uživateli. 

Hlavní problém rámců je s vyhledávacími roboty. Některé totiž rámce úplně odmítají indexovat a 

zaindexují pouze část noframes. Uživateli se pak většinou zobrazí stránka bez navigačního menu, 

což značně snižuje pravděpodobnost, že takový návštěvník na stránce zůstane déle. [44]

Ačkoliv  se  zdá,  že  rámce  jsou  v  současné  době  CSS  již  nepoužitelné,  není  tomu  tak.

V některých případech jsou rámce velice výhodné, jedná se například o webové chaty. Vždy tedy 

záleží  na  konkrétním  projektu,  ale  musí  se  mít  na  paměti,  že  použití  rámců  může  znamenat 

nemožnost správné indexace např. ve vyhledávači. [44]

3.4.7  Odkazy obrázkové, textové

Textové odkazy jsou na stránce daleko lepší  než odkazy obrázkové.  Jednodušeji  se dají 

změnit, pomocí CSS mohou vypadat velice pěkně a jsou téměř ihned stáhnuté i na modemu. Oproti 

tomu obrázek dlouho trvá, než se stáhne a samotný nenese pro vyhledávače žádnou hodnotu. [44]

3.5  Současné možnosti uplatnění internetu v marketingu

Internet má v marketingu široké využití, zdaleka nemusí sloužit jen k přímé komunikaci se 

zákazníky  či  k  reklamě,  jak  to  dnes  můžeme  velmi  často  slyšet.  Některé  firmy  u  nás  jej  již 

integrovaly  do  svých  marketingových  strategií.  Ovšem  zkušeností  z  této  oblasti  je  prozatím 

relativně  málo.  Většina  podniků  využívá  nebo  zamýšlí  využívat  pouze  omezenou  množinu

ze  všech  využitelných  možností  internetu.  Mnoho  firem  si  není  jisto,  zda  pro  ně  může  být 

skutečným  zdrojem  nějakých  příjmů  či  dokonce  konkurenční  výhody.  Nejrůznější  analýzy 
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potvrzují, že komerční využití internetu může v řadě oborů přinést mimořádné výsledky. Těch lze 

dosáhnout  stejně  tak,  jako  u  tradičních  metod,  ale  při  nesrovnatelně  nižších  nákladech.  Mezi 

podniky, pro které je internet významnou součástí jejich podnikání, patří banky, telekomunikační 

operátoři, kurýrní služby a další. Lze ho také využít i v ostatních oborech – jednotlivá průmyslová 

odvětví byla rozdělena do kategorií podle vztahu k míře využití internetu a jiných technologií, což 

přehledně znázorňuje tabulka 3.1. [1]

E-šampióni

Jak již vyplývá z názvu, používají nejvíce internet, informační technologie a e-businessové 

aplikace obory jako např.  telekomunikace nebo výrobci  počítačů.  Firmy z těchto oborů nemají 

problémy  se  zaváděním  jednotlivých  aplikací  a  e-businessových  strategií  neboť  jsou  jejich 

dodavateli. [1]

E-intenzivní odvětví

Mezi  obory,  které  využívají  ve  velké  míře  informační  a  komunikační  technologie  patří 

finanční  odvětví  jako  bankovnictví,  pojišťovnictví,  penzijní  fondy.  Protože  jednají  s  velkým 

množstvím zákazníků,  musí  se  soustředit  na efektivní  řízení  vztahů s  nimi.  Elektrické  stroje  a 

elektronika  také  patří  do  této  skupiny,  protože  vedou  v  zavádění  aplikací  pro  zlepšení 

dodavatelských řetězců. Podobně jsou na tom i média a tisk. Služby, které jsou značně různorodé 

také řadíme do této kategorie. [1]

E-specifická odvětví

Do této kategorie spadají odvětví,  která jsou svou podstatou velmi různorodá, a která se 

zaměřují na využití určitého aspektu elektronického podnikání. Např. cestovní ruch je na špičce

v on-line prodeji, zejména zájezdů, letenek, významné jsou rezervační systémy hotelů a penzionů. 

Realitní  kanceláře  využívají  ve  velké  míře  internet  k  informování  potencionálních  zákazníků
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o nabídce nemovitostí, neboť není reálné provést nákup on-line. Některé podniky z chemického 

průmyslu využívají e-business ve větší míře, ale je stále spousta těch, kteří jej zatím nevyužívají. [1]

Pozdní e-osvojovatelé

V této kategorii  je  využití  informačních a  komunikačních technologií  a  e-businessových 

aplikací  vzhledem  k  ostatním  kategoriím  nejmenší.  V  uvedených  odvětvích  využívají  těchto 

technologií především velké firmy, zatímco malé a střední firmy se prozatím v zavádění nových 

technologií opožďují. [3]

Z uvedených informací  vyplývá,  že  internet je možno využít  ve všech odvětvích,  jen je 

potřeba najít tu správnou, aby využití bylo efektivní. Dnes mezi největší výhody internetu ve firmě 

patří  snížení  nákladů,  získání  konkurenční  výhody,  zlepšení  komunikace,  získání  nových 

příležitostí, zefektivnění podnikových procesů a zlepšení péče o zákazníka. [1]

3.6  Zpravodajství

Zpravodajství  má  informační  a  definiční  funkci,  snaží  se  bez  prodlení  zachytit  aktuální 

události,  které  popisuje  a  předává  za  pomoci  technických  prostředků  různě  diferencovanému 

publiku. [8]

3.6.1  Zpravodajství z pohledu komunikace

Současná masová média nabízejí celou řadu nejrůznějších obsahů, kterým jejich příjemci 

přisuzují velmi rozdílné role. Jde zde o určitý zdroj a) zábavy a výzvy k odpočinku - křížovky, 

střípky ze života  celebrit,  b)  o možnost poučit  se či  vyřešit  nějaký problém - vzdělávací  texty, 

poradny, c) konfrontovat své názory s názory druhých - komentáře, dopisy redakci.

Zpravodajství  je specifickou činností  vykonávanou mediálními profesionály pro mediální 

organizace. Lidem, vykonávajícím toto povolání, nestačí mít například střední školu s maturitou.

K tomuto povolání musí mít kladný vztah, jež souvisí se správným formulováním vět, spisovnou 

češtinou, komunikativností, nebojácností a zejména zkušenostmi. Ty se získávají mnohaletou praxí, 

kterou nenahradí žádná teoretická studia ve škole. Součástí zpravodajských týmů jsou redaktoři, 

fotoeditoři,  vedoucí  vydání,  šéfredaktoři.  Ovlivňovat  podobu zpráv mohou i  zástupci  inzertního 

oddělení a vlastníci média. Odlišnost těchto rolí sebou nese také různorodost názorů na podobu 

zpravodajského  příběhu,  který  je  považován  za  významný  atribut  médií,  dokonce  za  jednu

ze společenských funkcí komunikace.
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Autoři empirické studie Westerstahl a Johanson, kteří analyzovali zprávy napříč mediálními 

typy, si vystačili s pěti zpravodajskými hodnotami znázorněnými v viz obrázek 3.1. Za klíčové pro 

výběr do zpráv považují důležitost (důležitost zahraničních zemí poměřovali indexem sestávajícím

z velikosti populací, hrubého národního produktu a výdajů na zbrojení), blízkost (zatímco důležitost 

vnímali  jako  absolutní  hodnotu,  blízkost  je  podle  autorů  relativní  a  skládá  se  ze  tří  dimenzí: 

geografické, obchodní a kulturní, dramatičnost). K těmto hodnotám navíc přiřazují přístup, který je 

spíše  technickou  možností  novinářů  jak  se  dostat  k  potřebným informacím a  ideologii,  kterou 

pojímají  jako  ideologii  národního  zájmu.  Výběr  událostí  se  však  může  odlišovat  nejen  podle 

charakteru samotné události,  ale také v závislosti  na typu média.  Z běžného sledování zpráv je 

patrné, že papírové zpravodajství je výstižné a zároveň nám podává krátké i dlouhé články tak, aby 

byl čtenář v obraze. Naopak televizní zpravodajství je omezeno časem a počtem svých redaktorů, 

což někdy způsobuje zejména u zahraničních zpráv natáčení i méně důležitých událostí jen proto, 

aby byla zúročena dlouhodobější přítomnost redaktora v dané oblasti. Fenoménem dnešní doby je

on-line internetové zpravodajství,  pro které platí stejná pravidla jako u již zmíněných tradičních 

médií - tisku, televize a rozhlasu. [14]

Na druhou stranu mají produkty využívané právě díky internetu svou specifickou formu,

do níž jsou převáděny v digitálním multimediálním prostředí. Za povšimnutí rovněž stojí způsob 

jejich  distribuce,  který  je  odlišný  od  tradičních  médií.  Disponibilita  on-line  periodik  v čase  se 

vztahuje k tomu, že internet zprostředkovává v reálném čase přenos zvuku i obrazu. Dále může 

okamžitě aktualizovat své texty v závěsu za průběhem události a především se tyto aktuální texty 

dají kdykoli zpětně vyvolat na obrazovku monitoru. [8; 13]

Obrázek 3.1: Zpravodajské hodnoty podle Westerstahla a kol. [14]

3.6.2  Zpravodajství na internetových stránkách

Zpravodajství  na  www  stránkách  se  stalo  fenoménem  konce  20.  století,  kdy  zpočátku 

podceňovaná  počítačová  technika  začala  vzkvétat  a  s  ní  také  Internetová  síť  a  její  využití. 
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Marketingoví  odborníci  vsadili  na  tuto  novinku  a  začali  pracovat  na  podpoře  komunikace 

prostřednictvím této techniky. První kukačky fungování se objevily v USA a za pár let dorazily také 

do České republiky, a to spolu s příchodem zahraničních firem v devadesátých letech.

Jelikož  lidé  jsou  zvyklí  stále  přijímat  nové  a  nové  informace,  provozovatelé  internetových 

portálů došli k myšlence, že by zprávy mohly být poskytovány právě tímto způsobem. Později se do 

tohoto  procesu  zapojila  i  papírová  média  a  dnes  jdou tímto  směrem také  televizní  stanice,  jak 

komerční, tak státní. Tento krok mnohým přinese nové čtenáře či podporu v důvěře, přesvědčení

v  serióznost  aj.  Otázkou  ale  zůstává,  proč  jsou  tyto  informace  poskytovány  zadarmo,  když

za ostatní média jako televize, rádio, noviny či časopisy se platí. Odpovědí může být přiblížení se 

ke čtenáři pomocí návnady, nezaostání za konkurencí, možnost zpětné vazby pomocí diskuzí atd. 

Samozřejmě,  aby  nezůstaly  internetové  zpravodajské  portály  zkrátka,  náklady  spojené

s poskytováním těchto stránek jsou hrazeny z reklamy.

3.7  Uživatelé mediálních produktů

Uživatelé  mediálních  produktů  jsou  spotřebitelé  resp.  publikum.  Publikum  je  možné 

představit si jako pyramidu složenou z několika vrstev, na kterou je možné nahlížet z několika úhlů. 

Při  pohledu  „seshora“  jsou  lidé  v  publiku  nerozlišitelní,  jako  by byli  stejní  nebo  by na  jejich 

individuálních rozdílech nezáleželo a všem se nabízí stejné sdělení. Pohled seshora skutečně nabízí 

představu,  že  mediální  publikum  může  tvořit  masu.  Sama  aktivita  publika  ve  vztahu

k nabízenému mediálnímu produktu není důležitá. Při tomto pohledu se publikum nutně jeví jako 

pasivní element mediální komunikace. Při pohledu „z boku“ je patrné, že spodní vrstvu, základnu 

pyramidy, tvoří jedinečné lidské bytosti, z nichž se skládají jednotlivé vrstvy vyšších pater. Blíže 

základně jsou společenské skupiny – publika, jež mají svůj původ ve společnosti a jež tvoří různé 

společenské  skupiny,  popř.  veřejnost  jako  nejobecnější  skupinu  stmelenou  společným zájmem. 

Blíže  vrcholu  pyramidy  jsou  publika  iniciovaná  médiem –  nejrůznějšími  sociodemografickými 

nebo psychografickými charakteristikami, leč bez vlastní společenské existence. [9; 3]

Média a inzerenti se snaží soustavným výzkumem trhu zjistit, které společenské skupině, 

popřípadě  kterému  segmentu  obyvatelstva  by  mohli  nabídnout  své  produkty.  V  dnešní  době 

neexistuje  žádná  firma,  která  by dokázala  ovládnout  celý  segment  na trhu,  popřípadě  získat  si 

náklonnost všech věkových skupin. Proto se zaměřuje na uspokojování konkrétních potřeb osob

v  určitých  situacích,  současně  vyloučí  potřeby  a  osoby  v  jiných  situacích,  které  neoslovuje. 

Nejdůležitějším  prvkem  je  tedy  realizace  nápadu,  kdy  společnost  chce  nabízet  na  trhu  určitý 

produkt či službu. Nejde o to něco vyrobit, ale vědět komu nabídnout. V další fázi jsou předmětem 
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zkoumání právě různá segmentační kritéria trhu, jež se v mnoha případech prolínají mezi sebou, 

Důvodem je, že neexistují dva lidé, kteří by měli stejné zájmy, oblíbené produkty, služby aj. Tento 

proces  se  nazývá  targeting,  což  je  vyhodnocování  atraktivnosti  jednotlivých  segmentů  a  výběr 

jednoho nebo více cílových segmentů. Většina firem z počátku oslovuje jen jeden segment a je-li 

úspěšná, vytváří si pomalu svou oblast trhu, na které si volí postavení, pomocí něhož chce oslovit

i další skupiny zákazníků. [3]

Jsou-li konkurenční produkty či služby vnímány stejně u zákazníků, pak rozhodují aspekty 

push-pull, díky nimž získávají na atraktivitě. Hlavním cílem je zaujmout a získat žádoucí pozici na 

trhu. Zde je důraz kladen na tzv.  positioning, který musí být jasný a musí odlišovat produkt či 

službu od ostatních nabízených produktů. Segmentační a positioningova strategie vede k vymezení 

trhu jen jednou možností, a to jak na trhu obstát, čili rozčlenit trh na nové subsegmenty, což je 

součástí segmentační strategie. Během všech těchto procesů musí být vymezen marketingový mix 

společnosti, kdy pomocí taktických marketingových nástrojů firma lépe zvládá upravovat nabídku 

dle přání zákazníků na cílovém trhu. Stejná pravidla neplatí pro všechna odvětví podnikání, protože 

vše je závislé na technice a jejím vývoji. Ten jde velmi rychlým krokem kupředu a starší generace 

se  nedokáže  takovému  tempu  přizpůsobit.  Takovým  příkladem  je  internetové  zpravodajství,

ve kterém je z hlediska marketingového tato forma podávání zpráv nedílnou součástí trhu a nabídky 

na něm, i když poptávka zde funguje na zcela jiném principu. [4]

Internetem  dokážeme  oslovit  zejména  mladou  generaci,  která  pro  zpravodajství,  ať  už 

papírové či televizní, není cílovým segmentem. Tím je zcela určitě střední generace Forma zaujetí 

se různými médií přenáší dál do důchodového věku. Je tedy velmi důležité využít marketingový 

mix  k  oslovení  i  špatně  dostupné  skupiny,  a  to  mladých  lidí  a  teenagerů,  kteří  dnes  ovládají 

novodobá média na internetu a v mobilním telefonu. Tyto skupiny se mohou stát již mnohem dřív 

stálými zákazníky nabízených služeb. Na druhou stranu je zde riziko, které platí  řadu let, kdy právě 

tento segment je velmi nestálý a dokáže měnit své návyky velmi často. [3]

Při určování potencionálních zákazníků internetových médií nenajdeme až tak velký rozdíl 

oproti  televizi,  rozhlasu či  tisku.  Klíčem je  zcela  jistě  sociální  faktor,  vzdělání,  věk  a  pohlaví. 

Prakticky žádnou úlohu zde nehraje geografická poloha,  jelikož díky dokonalému pokrytí  země 

satelitním  signálem  je  technicky  možné  se  připojit  na  internet  prakticky  z  jakéhokoliv  místa

na světě. Samozřejmě kvalita signálu a rychlost připojení je na různých místech odlišná, ale během 

pár let by se situace měla srovnat a kvalita signálu bude dosahovat velmi dobré úrovně na území 

ČR, a to díky pravidlům a regulacím v rámci Evropské unie.
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Z  hlediska  všeobecného  potencionální  publikum  internetových  médií  představují

z  větší  části  muži,  a  to  díky  lepší  orientaci  v  technických  věcech.  Nejprve  ovládli  počítačové 

systémy a až za nějakou dobu se na nich začaly učit i ženy. Nyní jsou opět ve využívání vlastností 

moderního  přístupu  k  internetovým  médiím  napřed.  Muže,  jako  uživatele  těchto  médií,  lze 

charakterizovat zařazením do vyšší a střední třídy, mladšího věku, pleti bílé. Tyto rozdíly se dnes 

postupně  ztrácejí  zejména  ve  vyspělých  zemích.  V USA dochází  dokonce  k  převaze  ženského 

pohlaví, jež využívá internetových médií častěji než muži. Tamní vláda se také snaží o možnost 

přístupu na internet i chudším rodinám. Také u nás je snaha podporovat určité skupiny obyvatelstva, 

zejména  studenty  s  programem  „Internet  do  škol“  a  důchodce  s  programem  „Učení  základů 

internetové komunikace“. Právě důchodci mají  velký zájem se naučit  nejen základy jak ovládat 

počítač, ale také internet a oblast komunikace jako ICQ či SKYPE. [3]

Počet uživatelů se v různých průzkumech liší, a proto lze říci, že neexistuje žádná definice 

„internetového  uživatele“.  Obecně  lze  za  tuto  osobu označit  každého,  kdo měl  alespoň jednou 

možnost připojit se na internet. Z hlediska internetových médií a jeho publika má zřejmě největší 

význam informace o tom, kolik lidí má možnost připojit se na internet, bez ohledu na to, jak často 

ho využívá.

3.8  Analýza konkurence

Smyslem identifikace konkurence je přinést informace o současné a potencionální rivalitě 

mezi firmami, které poskytují tentýž produkt, ale i o míře ohrožení těmi podniky, které nabízejí 

alternativní  způsoby  uspokojení  dané  potřeby.  Analýza  konkurence  se  odvíjí  od  specifikace 

struktury daného odvětví, čímž se rozumí výrobce zboží nebo poskytovatel služby. [2]

3.8.1  Konkurenční pozice

Konkurenční pozice směřuje k pochopení toho, co tvoří její podstatu, jak je pevná, čím je 

napadnutelná  a  jak  se  mění  v  čase.  Poznávání  konkurence  probíhá  zejména  na  základě  kroků 

identifikace  konkurentů  na  internetovém  trhu,  identifikace  strategií  konkurentů,  odhad 

pravděpodobné reakce konkurence a tvorba informačního systému pro sledování konkurence. [15]

Konkurenční  prostředí  má  také  velký  význam,  neboť  pod  jeho  tlakem  společnosti  čelí 

různým bariérám vstupu a výstupu. Mezi bariéry vstupu patří úspory z rozsahu, vysoké náklady na 

vstup do odvětví, omezený přístup k výrobním zdrojům, omezený přístup k distribučním kanálům, 

vládní  regulace  a  věrnost  zákazníků  existujícím  prodávajícím.  Pro  bariéry  výstupu  je  důležité 

sledovat legální (morální) závazky vůči zákazníkům, věřitelům a zaměstnancům, vládní omezení, 
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nedostatek jiných podnikatelských příležitostí, nízkou hodnotu aktiv, vysokou vertikální integraci

a emoční bariéry. [15]

3.8.2  Analýza konkurenční pozice

Úspěšná existence firmy na internetovém trhu médií je závislá na znalosti všech konkurentů 

a neustálém uspokojování svých zákazníků lépe než ostatní.  Firma se musí mít  na pozoru před 

latentními konkurenty stejných potřeb a snaží se identifikovat své konkurenty použitím analýzy 

odvětví a analýzy trhu. [5]

Obvykle se zkoumají hlavní charakteristiky odvětví, ve kterém analyzovaná firma pracuje, 

klíčové prvky konkurenční pozice sledované firmy a její vývoj v čase a základní strategie, kterou 

firma uplatňuje k zajištění své konkurenční pozice viz obrázek 3.2.

Budoucí cíle zkoumají u analýzy konkurenta záměry. Znalost záměrů umožní předvídat, zda 

je  každý  z  konkurentů  spokojen  se  svým  současným  postavením  a  s  finančními  výsledky.

Na základě této skutečnosti lze lépe určit pravděpodobnost změny strategie a rozhodnosti na vnější 

podněty. Důležité je také znát diagnózu konkurentových záměrů, a to nejen finanční, ale také pozice 

na trhu, technologické postavení, sociální chování apod. [9]

Identifikace všech předpokladů je dalším z důležitých komponentů při analýze konkurenta. 

Každá firma funguje na základě souhrnu předpokladů o své vlastní situaci, ty mohou a nemusí být 

správné. Prověření nejrůznějších předpokladů pomůže odhalit zaujatost nebo bílá místa. Bílá místa 

jsou oblasti, kde konkurent buď vůbec nerozpozná důležitost události, pochopí ji nesprávně, anebo 

mu dojde velmi pomalu. Vykořenění těchto bílých míst pomůže firmě vymezit oblasti jednání, kde 

hrozí menší pravděpodobnost bezprostřední odvety, a kde, pokud by k ní přece jen došlo, nebude 

účinná. [9]

Třetí  součástí  analýzy  konkurenta  je  vypracování  zprávy  o  současné  strategii  každého

z konkurentů. Nejužitečnějším se jeví, budeme-li o této strategii uvažovat jako o klíčové operační 

činnosti v každé funkcionální oblasti podnikání a zároveň z hlediska toho, jak usiluje o provázanost 

jednotlivých činností. [9]

Schopnosti dotvářejí celek komponentů analýzy konkurence. Jde o realistické zhodnocení 

schopností každého konkurenta diagnostickým krokem při jeho analyzování. Konkurentovy cíle, 

předpoklady  a  současná  strategie  budou  ovlivňovat  pravděpodobnost,  načasování,  povahu  a 

intenzitu jeho reakcí. Tím co determinuje konkurentovu schopnost iniciovat strategické změny či 
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reagovat na ně a vypořádat se s jevy, které se vyskytnou v odvětví nebo daném prostředí, jsou jeho 

přednosti a slabiny. [9]
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Obrázek 3.2: Komponenty analýzy konkurence [9]



4  Metodika výzkumu

4.1  Definování problému a cíle výzkumu

Definování  problému  výzkumu:  V  současné  době  dochází  k  rozšiřování  kvality  a 

poskytování  služeb  televizními,  rozhlasovými  stanicemi  a  deníky.  Do  té  doby  se  sledovala 

konkurence jen mezi jednotlivými typy těchto médií. Dnes vzniká otázka, zda nabízené internetové 

zpravodajství televize Nova či ČT24, můžeme brát ještě jako součást televizní nabídky nebo zda je 

zpravodajství  na  mnoha  rozhlasových  internetových  stránkách  stále  součástí  rozhlasu.  Další 

otázkou  by  bylo,  zda  zařadit  internetové  zpravodajství  deníků  mezi  tiskoviny,  když  na  jejich 

stránkách můžeme sledovat on-line videozáznamy. Všechna tato média se snaží nabídnout lidem 

internetové zpravodajství, a proto vzniká na tomto trhu silná konkurence. To se stává problémem, 

jelikož trh internetových médií začíná být přesycen velkou nabídkou internetových stránek, 

které nabízí aktuální informace.

Cílem marketingového výzkumu bude zhodnotit na základě stanovených kritérií vybrané 

internetové  stránky  nabízející  obecné  zpravodajství.  Poté  zhodnotím  konkurenční  pozici 

zpravodajského portálu iDNES.cz v oblasti  obecného internetového zpravodajství  u respondentů 

pomocí primárního průzkumu. V tomto průzkumu se zaměřím na vyvrácení či potvrzení tvrzení 

agentury Mediaresearch z něhož vyplývá, že iDNES.cz je pro uživatele nejdůvěryhodnějším na trhu 

internetového zpravodajství.

Dílčím cílem výzkumu bude zhodnotit, ze kterých typů internetových médií lidé nejčastěji 

čerpají  informace.  Další  priorita  je  zjistit  názory  a  postoje  uživatelů  internetu  k  obecným 

zpravodajským internetovým stránkám. Tyto výsledky povedou ke zhodnocení jak čtenáři vnímají 

jednotlivé  zpravodajské  internetové  stránky,  jejich  barevnou  sladěnost,  čtivost  zpráv,  dostatek 

informací a důvěryhodnost.

Předmětem výzkumu jsou internetové zpravodajské stránky tištěných deníků iDNES.cz, 

iHNed.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz a netištěná forma obecného zpravodajství aktualne.cz.
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4.2  Plán marketingového výzkumu

Jelikož je trh internetových zpravodajských médií  rozmanitý a mým cílem je analyzovat 

konkurenci  na  trhu  obecného  zpravodajství  na  internetu,  nejprve  zanalyzuji  trh  internetových 

zpravodajských  portálů  obecného  zpravodajství  pomocí  primárního  marketingového  výzkumu.

Teprve až na základě zjištěných výsledků se budu zaobírat hlavním cílem. Jako zdroj primárního 

výzkumu využiji internet, ze kterého získám potřebná data.

Pro splnění hlavního cíle jsem se rozhodla udělat  analýzu kritérií jednotlivých obecných 

zpravodajských www stránek a v rámci dílčího cíle provedu dotazníkový výzkum postojů uživatelů 

obecných zpravodajských internetových stránek.

4.2.1  Analýza kritérií internetových zpravodajských stránek

Zdroje a typy dat

Sekundární  data  jsem  čerpala  z  internetových  zpravodajských  stránek.  Největší  tři 

konkurenti  informují  na  svých  stránkách  o  svých  pozicích  na  trhu  a  dále  odkazují  na  data 

společnosti  NetMonitor,  ze kterých jsem získala informace o zbylých konkurentech za prosinec 

2008 viz příloha č. 5. Využila jsem informace stavové, jelikož se hodnocení vztahuje k určitému 

okamžiku, a není možné hodnotit předcházející či následující vývoje.

Metoda výzkumu

Pro analýzu kritérií internetových zpravodajských stránek jsem si zvolila hodnotící metodu 

pomocí  formuláře viz  příloha  č.  8.  Formulář  jsem navrhla  a  rozdělila  do pěti  částí  na  základě 

konzultací  s  odborníkem.  Každá  část  je  svým způsobem specifická  a  věnuje  se  určité  skupině 

hodnotících  vlastností.  Porovnávala  jsem  obsahovou  část,  technické  provedení,  hyperlink, 

nápaditost  a  funkčnost webu. Pomocí nástrojů SEO na webové stránce www.seo-servis.cz jsem 

zhodnotila  sílu  webu  jednotlivých  zpravodajských  stránek.  Tyto  nástroje  umožňují  přirozenou 

optimalizaci pro webovou stránku bezplatně.

Do obsahových kritérii hodnocení internetové stránky jsem zařadila informace o struktuře, 

hlavním  menu,  aktuálnosti  obsahu,  kontaktech,  umístění  aktualit,  barevné  sladěnosti,  archivu, 

vhodném pojmenování stránky, čitelnosti textu, vzhledu, navigaci a zastřešení. 

31



Další  částí bylo zhodnocení technického provedení, které čtenář dokáže vnímat. Zařadila 

jsem  zde  zobrazitelnost  v  prohlížečích,  velikost  písma,  zasílání  článků  formou  SMS,  MMS,

e-mailu, RSS, zobrazování stránek v PDA a tisk jednotlivých článků.

Do části  zhodnocení  síly webu jsem vybrala  vlastnosti  webu, které mi byly doporučeny 

odborníkem  pro  optimalizaci  webů.  Tyto  vlastnosti  mi  k  zhodnocení  nabídla  také  internetová 

stránka  www.seo-servis.cz,  jejíž  součástí  je  zhodnocení  síly  webu  a  zdrojového  kódu.  Mezi 

hodnotící  vlastnosti  jsem zařadila  vhodnou  volbu  domény,  pozici  ve  vyhledávači  seznam.cz  a 

google.cz,  strukturu  textu,  validitu  zdrojového  kódu,  optimalizaci  velikosti  kódu  a  obrázků, 

bezrámcovitost,  správnou sémantiku zdrojového kódu, strukturování  textů a nadpisy na stránce.

V části  hyperlink  jsem hodnotila  jednotlivé  internetové  stránky  ve  vztahu  k  odkazům,  což  je 

zároveň  anglický  překlad  tohoto  slova.  Mezi  hodnotící  kritéria  jsem  zařadila  srozumitelné  a 

smysluplné odkazy. Dále také odkazy na rozcestníky, doplňkové služby a média, vzhled a barvu 

odkazů  a  textů  vzhledem  k  odkazům.  Poslední  část  je  tvořena  vlastnostmi,  které  se  týkají 

nápaditostí  a  funkčností  webu.  Do  těchto  hodnotících  kritérií  jsem začlenila  doplňování  textů 

různými obrázky,  vyhledávání,  zobrazování reklamy,  multimediální  prvky a cizí  jazyk.  Pravidla 

hodnocení kritérií pro analýzu konkurence internetových zpravodajských stránek zpravodajských 

webů jsem si stanovila takto: každé kritérium webové stránky internetového zpravodajství  bude 

hodnoceno body 0 a 1. Kdy 0 bodů znamená nesplnění daného kritéria a 1 bod splnění kritéria

na sto procent. 

Velikost výběrového souboru

Základní výběrový soubor byl tvořen šesti konkurenčními zpravodajskými stránkami, které 

nabízejí obecné zpravodajství zejména pro české čtenáře. Tyto konkurenty jsem vybrala na základě 

informací  získaných  z  dat  společnosti  NetMonitor  viz  příloha  č.  5.  Tato  společnost  sleduje 

návštěvnost webů. Do vybrané skupiny patří aktualne.cz, deník.cz, iDNES.cz, iHNed.cz, lidovky.cz 

a  novinky.cz.  Internetový  trh  uživatelům  nabízí  mnoho  dalších  zpravodajských  webů,  ale 

návštěvnost je zde mnohem menší, a proto jsem je jako konkurenci vyřadila. 

Způsob vyhodnocování dat

Jednotlivá kritéria z oblasti obsahu internetové stránky, technického provedení, hyperlinku, 

nápaditosti  a  funkčnosti  webu  jsem  získala  na  internetových  stránkách  nabízejících  obecné 

zpravodajství. Poté jsem vyhodnotila údaje pomocí připraveného formuláře. Následně jsem údaje 

zaznamenala do kancelářského balíčku OpenOffice, jež mi umožnil analyzovat konečné výsledky 
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pomocí  programu  Writer  a  Calc.  Vytvořila  jsem  přehledné  tabulky  a  využila  funkce  sumy

a aritmetického průměru hodnoty. Údaje z oblasti hodnocení síly webu jsem zpracovávala pomocí 

nástrojů SEO, tzn. k získání výsledků došlo ihned po zadání dané internetové stránky k hodnocení.

Rozpočet výzkumu

Do  rozpočtu  jsem zahrnula  náklady  spojené  s  marketingovým  výzkumem  a  to  v  části 

zaměřené  na  hodnocení  kritérií  konkurenčních  internetových  zpravodajských  stránek.  Jedná  se

o mzdové náklady, připojení na internet a spotřebu energie.

Připojení na internet v měsících únor až březen 550 Kč (2 x 275 Kč)

Spotřeba energie (počítač) 300 Kč (2 x 150 Kč)

Mzdové náklady          6.000 Kč (2 x 3000 Kč)

Náklady celkem          6.850 Kč

Časový harmonogram

Příprava plánu a hodnotícího formuláře probíhala v období od 16. 2. do 26. 2. 2009. Sběr 

dat, následné zpracování a vyhodnocení formulářů jsem naplánovala na období od 10.3 do 12. 3. 

2009,  jelikož  výsledné  údaje  musí  být  získány  v  jednom  časovém  okamžiku,  aby  nedošlo

k zvýhodnění jednotlivých konkurentů v různých časových okamžicích.

4.2.2  Výzkum postojů uživatelů internetu zpravodajských webů

Jak již bylo zmíněno na trhu působí mnoho firem, které se zabývají měřením návštěvnosti 

internetových  stránek  a  shromažďováním  informací  o  návštěvnících  internetu.  Průzkumy  jsou 

stavěny  na  různých  kritériích  např.  různé  věkové  rozdělení,  sledování  v  různých  časových 

okamžicích aj. Výsledky jsou tudíž často odlišné a nedají se porovnávat. Proto jsem se zaměřila

na zdroj dat ČSÚ, podle něhož jsem si také stanovila stejné identifikační parametry.

Hypotéza č. 1

Lidé hodnotí celkově internetovou stránku iDNES.cz průměrnou hodnotou 1,8 na stupnici 

1 – 5, kdy 1 = nejlepší a 5 = nejhorší [22]

Hypotéza č. 2

Více než 97,5 % studentů navštěvuje internetové zpravodajské stránky. [20]

Hypotéza č. 3

Hlavním zdrojem zpravodajství je internet. [32]
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Hypotéza č. 4

Internetová stránka iDNES.cz je aspoň pro 57 % respondentů důvěryhodná. [20]

Zdroje a typy dat

Druhá část marketingového výzkumu je tvořena ze zdrojů dat dotazníkového šetření, které 

se zabývají postojem uživatelů internetu k obecnému internetovému zpravodajství. Cílový segment 

tvoří uživatelé internetu starších 16 let z Moravskoslezského kraje, ti  využívají  internet alespoň 

několikrát  měsíčně.  Z  dat  ČSÚ  vyplývá,  že  jde  o  zhruba  52  %  uživatelů  z  celkového  počtu

1 250 255 obyvatel Moravskoslezského kraje. Jedná se o primární data získaná v jednom časovém 

okamžiku.

Metoda výzkumu

Výzkum probíhal na základě metody dotazování pomocí dotazníků. Jelikož bylo nutné, aby 

měl  uživatel  internetu  k  dispozici  při  vyplňování  internet,  zvolila  jsem část  výzkumu  pomocí 

osobního  dotazování  a  část  výzkumu  dotazováním  pomocí  e-mailu.  K  využití  dvou  metod 

dotazování jsem přistoupila proto, aby data byla sesbírána v jednom časovém okamžiku. Oba dva 

druhy dotazování jsem využila zhruba ve stejné míře.

Respondentovi bylo položeno 20 otázek, z toho 4 byly identifikační. Dotazník je uveden

v příloze č. 6. Předpokladem u všech respondentů byla základní znalost internetu.

Vzorek respondentů

Základní  soubor  respondentů  je  tvořen  uživateli  internetu  z  Moravskoslezského  kraje 

starších 16 let. Velikost vzorku jsem si stanovila na 150 respondentů. Tyto respondenty jsem dále 

členila dle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání a podle toho zda jsou studenty. Vycházela 

jsem z členění ČSÚ, který zkoumal „výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních 

technologií  v domácnostech a mezi jednotlivci“.  Z tohoto průzkumu jsem využila kvótní výběr 

jednotlivců dle pohlaví a věku využívajících internetové služby viz tab. 1, 2, příloha č. 9. Vzorek 

studentů následně využiji v potvrzení či vyvrácení hypotézy, která se opírá o srovnání dat EU27. 

Vzorek respondentů byl vybrán technikou vhodné příležitosti.

Způsob vyhodnocení dat

Získané primární údaje z dotazníkového šetření jsem přenesla do kancelářského programu 

Open  Office  Calc,  jež  mi  umožnil  následné  třídění.  Slovní  hodnocení  jsem  rozdělila  pomocí 
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numerických znaků tak, abych mohla v daném programu pracovat s funkcemi, které nabízí. Pomocí 

nich jsem dostala absolutní a relativní vyjádření výsledků výzkumu – třídění 1. stupně. K třídění dat 

druhého stupně jsem využila setřídění dat podle identifikačních údajů respondentů – pohlaví, věk, 

vzdělání a zda jsou studenty.

Rozpočet výzkumu

Do rozpočtu jsem zahrnula náklady spojené s marketingovým výzkumem v části zaměřené 

na primární výzkum pomocí dotazníkového šetření konkurenčních internetových zpravodajských 

stránek.

Připojení na internet v měsících únor až březen 550 Kč (2 x 275 Kč)

Spotřeba energie (počítač) 300 Kč (2 x 150 Kč)

Mzdové náklady          8.000 Kč (2 x 4000 Kč)

Náklady na tisk dotazníků 540 Kč (180 ks x 1,5 Kč)

Náklady na nákup kancelářského papíru   90 Kč

Náklady celkem          9.480 Kč

Časový harmonogram

Příprava a tvorba dotazníkového průzkumu proběhla ve dnech 6. 2. - 16. 2. 2009. Realizační 

fáze se uskutečnila v době od 20. 2. do 12. 3. 2009. Vyhodnocení a analýzu výsledků jsem stanovila 

v termínu od 13. 3. do 25. 3. 2009.

4.2.3  Realizační fáze

Realizační  fázi  k  analýze  postojů  uživatelů  internetu  k  zpravodajským  internetovým 

stránkám předcházela pilotáž výzkumu. Pilotáže se zúčastnilo dvanáct osob, tři ve věkové kategorii 

16 - 24, dvě osoby ve věkové kategorii 25 - 34 let, 35 - 44 let, 45 - 54 let a jedna osoba ve věku 

65 a více let. Tato pilotáž nepřinesla žádný problém.

Analýza konkurence internetových zpravodajských stránek

Analýza konkurence internetových stránek proběhla v termínu od 10.  3 do 12.  2.  2009.

Při sběru dat jsem se nevychýlila od plánu průzkumu a dne 10. 3. 2009 proběhlo hodnocení kritérií 

internetových zpravodajských stránek pomocí  formuláře.  V hodnocení  kritérií  došlo v několika 
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případech  k  neúplnému splnění  hodnocené  vlastnosti,  a  proto  jsem rozšířila  hodnotící  stupnici 

namísto zamýšleného hodnocení 0 = nesplněno, 1 = splněno o stupnici mezi nulou a jedním bodem. 

Výsledná  hodnotící  stupnice je  0;  0,25;  0,5;  0,75;  1.  Zkoumaná kritéria  jsem poté  vyhodnotila 

pomocí  připraveného  formuláře,  který  byl  také  vytvořen  v  předem  stanoveném  termínu

od 16. 2. do 26. 2. 2009. 

Formulář  je  rozdělen  do  pěti  částí:  obsahové,  technického  provedení,  zhodnocení  síly 

internetové stránky pomocí nástrojů SEO, hyperlink a nápaditost a funkčnost internetové stránky. 

Tyto  části  byly  postupně  aplikovány  na  šestici  konkurenčních  zpravodajských  stránkách 

poskytujících čtenáři obecné zpravodajství. Získané bodové hodnoty jsem sečetla a z výsledků jsem 

udělala  aritmetický průměr jak pro jednotlivé hodnotící  části,  tak pro celkové vyhodnocení  viz 

příloha č. 7. Formulář s vysvětlením jednotlivých kritérií lze nalézt v příloze č. 8.

Analýza postojů uživatelů internetu k zpravodajským internetovým stránkám

Sběr dat začal v naplánovaném termínu od 20. 2. 2009 a byl ukončen o dva dny dříve,

a  to  10.  3.  2009.  V této  době  jsem již  měla  k  dispozici  všech  plánovaných  150 respondentů. 

Dotazování  proběhlo  pomocí  e-mailu  a  část  respondentů  byla  také  osobně dotazována.  Osobní 

dotazování  jsem  uskutečnila  zhruba  u  80  respondentů,  přičemž  tento  způsob  dotazování  jsem 

upřednostňovala zejména u věkové skupiny 45 let a více let a u respondentů středních škol. Většina 

žáků středních škol byla dotazována poprvé, a proto byl tento typ dotazování vhodnější více, než 

pomocí e-mailu. 

Osobní  dotazování  proběhlo  bez  větších  problémů.  Respondenti  měli  největší  problém

s otázkou vyjádření míry souhlasu s kritérii internetové stránky. Bylo pro ně těžké rozhodnout se 

pro  nejvhodnější  číslo,  které  by  zastupovalo  míru  souhlasu.  U  dotazníkového  šetření  pomocí

e-mailu jsem rozeslala dotazníky 112 lidem a 78 se mi vrátilo zpět, což představuje zhruba 70 % 

návratnosti do stanoveného termínu. Deset procent z těchto dotazníků jsem musela vyloučit, jelikož 

šest  respondentů  nevyplnilo  hodnocení  míry  souhlasu  u  všech  internetových  stránek  a  dva 

respondenti zakřížkovali více odpovědí, než měli. Jednalo se o otázku: „Kterou rubriku čtete“. 

Snažila jsem se oslovit respondenty dle předem stanovených kritérií, jež vycházely ze studie 

ČSÚ: pohlaví a věku. Výsledkem bylo mírné vychýlení u pohlaví, kdy bylo plánováno 69 mužů a 

81 žen. V konečné fázi byli respondenti zastoupeni 70 muži a 80 ženami. Ve věkové struktuře došlo 

jen  k  malým odchylkám,  přičemž konečný počet  respondentů  byl  16  -  24  let  44  (od  původně 

zamýšlených 42), 25 - 34 let 33 (34), 35 - 44 let 31 (32), 45 - 54 let 25 (25), 55 - 64 let 15 (15), 65 a 

více 2 (2) grafické znázornění viz příloha č. 9, obrázek 1,2.

36



5  Analýza výsledků výzkumu internetových zpravodajských portálů

Cílem  analýzy  konkurence  internetových  zpravodajských  portálů  je  získání  informací

o současné a potencionální konkurenci a kvalitě poskytovaných služeb jednotlivých portálů, jenž 

poskytují tento produkt nebo alternativní způsob uspokojení dané potřeby.

Tato  část  diplomové práce  se  zabývá výsledky průzkumu analýzy internetových stránek 

zpravodajského portálu iDNES.cz a jeho konkurence. Dále také výsledky primárního průzkumu,

v  rámci  kterého  jsem  oslovila  uživatele  internetu,  aby  vyjádřili  své  postoje  k  internetovému 

zpravodajství.

Obě tyto části jsou důležité pro srovnání konkurence z hlediska toho, že společnost musí na 

trhu neustále porovnávat své produkty, intenzitu jejich propagace a vlastně celou marketingovou 

strategii se svými konkurenty. Společnost by se měla také zabývat  pečlivým studiem zákazníka, 

což  představuje  významný zdroj  informací  jak  se  více  přiblížit  k  uživatelům internetu  pomocí 

vhodně zvolené strategie.

5.1  Analýza internetových zpravodajských stránek

Analýzu  internetových  zpravodajských  stránek  jsem  vyhodnotila  na  základě  předem 

stanovených vlastností internetových stránek a jejich bodových hodnoceních. Jednotlivé vlastnosti 

byly dále rozděleny do pěti částí, kdy každá byla specifická pro hodnocení kritérií. Následně došlo 

k vyhodnocení jednotlivých částí pomocí funkce součet a aritmetický průměr. Konečné výsledky 

jsou k dispozici v příloze č. 7.

5.1.1  Obsah internetové stránky

Obsah  internetové  stránky  je  zcela  určitě  nejdůležitější  pro  čtenáře,  který  vstoupí

na jakýkoliv web. Kritéria, která jsem hodnotila v rámci obsahové části, jsem určila jako zásadní,

tzn. všechny konkurenční zpravodajské stránky by je měly zcela určitě splňovat bez ztráty bodů. 

Opak  byl  ale  pravdou,  jelikož  i  zde  se  našly  malé  chybičky,  které  ovlivnily  hodnocení  viz

tabulka 5.1. 

Nejlepšího  výsledku  dosáhl  web  iDNES.cz.  Za  ním  se  umístily  s  mírnou  ztrátou  dvou 

procent  denik.cz  a  lidovky.cz.  Jako  nejhůře  hodnocené  weby z  hlediska  obsahových  vlastností 

dopadly  internetové  zpravodajské  stránky  aktualne.cz  a  novinky.cz.  Paradoxem  je,  že  právě 

novinky.cz se těší největší návštěvnosti uživatelů internetu viz příloha č. 5.
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Struktura a hlavní menu

Struktura a hlavní menu internetových stránek dávají určitý obraz o nabídce služeb na webu, 

čehož  si  jsou také  vědomi  největší  konkurenti  a  toto kritérium splnili  všichni  bez  ztráty bodu. 

Vyzdvihla bych zejména přehledné uspořádání nabídky v jedné liště, které bylo také u všech webů 

pro čtenáře barevně odlišeno. Jestliže by chtěl web iDNES.cz v budoucnu přidat další sekci pro 

čtenáře, doporučila bych jednotlivé odkazy v nabídce rozdělit do dvou řádků, aby byla hlavní lišta 

přehledná. V současnosti je v liště dvacet odkazů, což je dle mého názoru hranice přehlednosti. Při 

větším počtu by mohly názvy působit nejednotně.

Aktuality a aktuálnost obsahu

Co se týká aktuálnosti  zpráv,  všechny hodnocené webové stránky měly na přední straně 

aktuální informace a nabízely také odkaz na nejnovější informace. U hodnocení aktuálnosti obsahu 

poutajících odkazů však na internetových stránkách denik.cz a iHNed.cz nebylo jasné, v jaký den a 

hodinu  byly  vydány.  Tyto  informace  čtenář  zjistil  až  po  otevření  nabízeného  odkazu.  Webu 

iDNES.cz  bych  doporučila  nejnovější  zprávy  řadit  dle  doby vydání,  tak  aby  měl  čtenář  větší 

přehlednost co už například četl. Dnes jsou zprávy řazeny dle důležitosti.

Kontakty a základní informace

Zpravodajství je jednou z forem komunikace, a proto by také měla fungovat bez problémů 

komunikace mezi čtenářem a redakcí či vlastníkem daného webu. Všechny hodnocené internetové 

stránky nabízely čtenářům informace a zprávy, u kterých byl vždy kontakt na osobu, která tento 

článek napsala. Způsoby v podávání informací o kontaktu byly různorodé, ale všechny podávaly 

informace o autorovi článku a kontaktním e-mailu na něj.  Dále jsem hodnotila snadné nalezení 

informací o vzniku a vlastníku společnosti provozující zpravodajský web. I když se zdá, že jde

o banalitu,  tyto  údaje  chyběly na  webu novinky.cz.  Webu iDNES.cz  bych doporučila  u  autora 

zprávy nepsat přezdívku, ale celé jméno s příjmením autora.
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Tabulka 5.1: Průměrné hodnocení obsahové části internetových zpravodajských stránek v %

Internetová zpravodajská stránka Průměrné hodnocení v procentech
www.aktualne.cz 92
www.denik.cz 96
www.iDNES.cz 98
www.iHNed.cz 92
www.lidovky.cz 96
www.novinky.cz 88



Vhodné pojmenování webu

Internetové  adresy  všech  hodnocených  zpravodajských  stránek  jsou  snadno 

zapamatovatelné.  novinky.cz  a  aktualne.cz  vsadily  na  česká  slova  vyjadřující  nejnovější, 

nejčerstvější informace. Na tento způsob zapamatovatelnosti vsadil také web iHNed.cz, kterému se 

podařilo propojit  vhodné pojmenování s  názvem deníku.  Ostatní  konkurenti  zvolili  název webu 

podle  tištěného  média,  pod  které  spadají:  Deník  –  denik.cz,  MF  dnes  –  iDNES.cz  a

Lidové noviny – lidovky.cz.

Archiv

Pro čtenáře  je  velmi  důležité,  aby si  mohl  najít  starší  zprávy v  archivu.  Pouze  u  dvou 

zpravodajských webů denik.cz a  iDNES.cz bylo patrné,  že nabídka se týká hledání  v článcích. 

iDNES.cz  navíc  umožňoval  výběr  vyhledávání  ve  svých  článcích,  ve  firmách  nebo  pomocí 

vyhledávače Google. Ostatní konkurenční weby měly pouze nabídku fulltextového okna, ze kterého 

nejde  poznat,  zda  budu hledat  na  internetu  nebo  v  článcích.  Webu  iDNES.cz  bych  doporučila 

zvýraznit písmo buď velikost nebo barevnost u vyhledávacího okna. Nyní je šedé a menší oproti 

textů zpráv.

Jednotný vzhled, barvy, čitelné písmo a velikost písma

Jednotný  vzhled  musí  působit  dojmem celku,  a  to  také  splňovaly  všechny  posuzované 

webové  stránky.  Byl  dodržen  jednotný  vzhled,  i  když  v  trochu  rozličných  variacích  podle 

nabízených témat, ale to patří ke každé správné propagaci produktu. Co se týče barevnosti, weby 

byly sladěny do barev svých log. Nejvíce byla využita modrá barva, která symbolizuje pocit bezpečí 

a  pohody.  Tuto  barvu  upřednostňují  internetové  stránky  aktualne.cz,  denik.cz,  iHNed.cz  a 

lidovky.cz. Velmi pěkné sladění mohu vyzdvihnout u webu iHNed.cz, který využil trojího stínování 

modré barvy. Barevnost se ovšem netýká jen pozadí, ale také obrázků, které byly oproti ostatním 

webům nevýrazné. Všechny internetové stránky používají bezpatkové písmo, které je velmi dobře 

čitelné a velikost písma je také vhodně zvoleno pro čtenáře. V rámci technických možností si může 

každý písmo zvětšit či zmenšit pomocí záložky nástroje- zobrazit- velikost stránky. Webu iDNES.cz 

bych doporučila použít výraznější písmo u nadpisů. Dnes využívá nevýrazné modro-černé.

Navigace a zastřešení

Na internetové stránce iDNES.cz, jako u jediné, jsem vytkla chybu v navigaci. Pro čtenáře 

by bylo lepší umístit směr, kterým postupuji v rámci volení si různých témat těsně nad textem.
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V současné době se pohyb v sekcích zobrazuje v hlavním panelu, avšak velké množství nabídky 

přebíjí  zvýraznění  zvoleného  tématu.  Zastřešení  jednotlivých  internetových  stránek  je  zcela

v pořádku. Uživatel vždy pozná o jaký web se jedná, a to i na podstránkách.

5.1.2  Technické provedení

Lidé očekávají kvalitní nabídku v oblasti technické, zvláště když se jedná o poskytovatele 

internetových stránek na vysoké úrovni a s dobrým jménem. Avšak i v této oblasti existují na trhu 

internetového zpravodajství nedostatky týkající se zejména možnosti zasílání zpráv pomocí SMS a 

MMS. Tabulka 5. 2 ukazuje výsledky srovnání technických kritérií u jednotlivých zpravodajských 

stránek. Nejlépe hodnocenými zpravodajskými stránkami jsou iDNES.cz a iHNed.cz, které vyšly

z tohoto průzkumu bezchybně. Nejhůře hodnocená kritéria byla u webu novinky.cz

Zobrazitelnost v prohlížečích a v PDA

V  dnešní  době  je  důležité,  aby  internetové  stránky  byly  podporovány  v  různých 

prohlížečích. Do hodnocení zobrazitelnosti jsem zahrnula tři nejpoužívanější prohlížeče a ve všech 

byla zobrazitelnost internetové stránky ve velmi dobré kvalitě. Podpora zobrazovaní stránek v PDA 

je možná u všech konkurentů.

Zasílání článků formou SMS, MMS a RSS

Pouze  dva  zpravodajské  weby  iDNES.cz  a  iHNed.cz  nabízejí  možnost  zasílání  článků 

formou SMS či MMS. Ostatní konkurenti nabízejí alespoň postup jak se dostat v mobilu na internet, 

kde si mohou lidé přečíst zprávy. V dnešní době již rozšířenou službu RSS čtečky nabízejí všichni 

konkurenti. Jedná se o převod obsahu, který umožňuje přihlásit se k odběru novinek z webu.
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Tisk článků a zasílání zpráv na e-mail

Na všech  zpravodajských  internetových  stránkách  lze  využít  u  článků  možnost  zasílání 

zprávy na e-mail či tisk. Výjimkou jsou novinky.cz., kde nefunguje možnost tisku.

5.1.3  SEO analýza síly internetové stránky

Internetová stránka na první pohled může působit dobře. Může poskytovat mnoho druhů 

služeb  a  přesto  obsahuje chyby,  které  čtenář  nevidí.  Někdy je  může  pocítit  v  rámci  využívání 

internetových  stránek  v  různých  prohlížečích  aj.  Zvolila  jsem tedy praktický  způsob toho,  jak 

vyřešit tyto chyby. Využila jsem nástroje SEO pro maximální optimalizaci webu. Následně jsem 

vybrala ta nejzásadnější kritéria, která by měla být splněna u internetových zpravodajských stránek 

a zhodnotila jsem je. Výsledky jsou k dispozici v tabulce 5.3.

Nejlépe v hodnocení dopadly internetové stránky iDNES.cz a iHNed.cz. Naopak nejhůře 

denik.cz a novinky.cz. 

Vhodná volba domény a bez rámcová technologie

Všechny zpravodajské internetové stránky mají vhodnou doménu cz. Doménou tak označují 

internetový portál pocházející z České republiky neboli generickou doménu 1. třídy. 

Bez  rámcová technologie  umožňuje uživateli  internetové  stránky využívat  celou  plochu. 

Tuto podmínku opět splnily všechny zpravodajské internetové stránky. Výhoda použití bezrámcové 

technologie u zpravodajství je v lepší z hlediska vyhledávání ve vyhledávačích.

Pozice ve vyhledávači seznam.cz a google

V obou  těchto  vyhledávačích  byly  všechny  sledované  internetové  zpravodajské  stránky

po zadání klíčového slova na první pozici viz příloha č. 10. U webu iDNES.cz bych doporučila stále 

sledovat  vhodnost  klíčových  slov,  jelikož  ty  jsou  hlavním  důvodem  pro  to,  aby  čtenář  našel
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ve vyhledávači danou stránku mezi prvními. Nejedná se jen o správnost klíčového slova v rámci 

webu, ale také v rámci všech stránek, které se nachází na tomto webu.

Struktura textu a nadpisy na stránce

Texty na všech hodnocených internetových zpravodajských stránkách byly strukturovány

do  odstavců.  Ve  struktuře  nadpisů  na  stránce  při  použití  nástrojů  SEO  byla  nalezena  chyba

u lidovky.cz,  iDNES.cz a  novinky.cz.  Ostatní  konkurenti  měli  nadpisy na stránce  ve správném 

pořadí viz příloha č. 10. Webu iDNES.cz bych doporučila zaměřit se na základní prvek pro práci

s textem, a to správné používání stylů v textech. Toho se dá dosáhnout jen znalostí a dovednost

u  členů  redakce.  Navrhovala  bych  školení  těchto  pracovníků  a  důslednější  zaměření  na  tento 

problém.

Validní zdrojový kód

Jeden  z  faktorů  úspěšného  a  kvalitního  webu  je  validita  kódu.  Validitou  www  stránek 

rozumíme jejich soulad s technickými pravidly pro psaní zvoleného značkovacího jazyka, v němž 

jsou  vytvořeny.  Tímto  jazykem  bývá  nejčastěji  HTML.  Validita  hraje  také  významnou  roli

v  přístupnosti  a  použitelnosti  webu,  a  tím i  jeho  obchodního  potenciálu.  Při  srovnání  validity

u  konkurentů  zpravodajských webů pomocí  nástrojů  SEO lze  z  výsledků vyčíst,  že  jen  jediná 

internetová  stránka  iDNES.cz  byla  validní.  U  ostatních  konkurentů  byly  nalezeny  chyby  viz

příloha č. 10. Prohlížeče sice umí zobrazit stránky s validními chybami, ale vyhledávač tyto chyby 

pomocí programu opravuje, a může se stát, že stránku z vyhledávání vylouží. U webu iDNES.cz 

bych tedy velmi ocenila validitu a doporučila bych se tímto problémem i nadále zabývat tak jako je 

tomu dodnes.

Optimalizace velikosti kódu a obrázků a správná sémantika zdrojového kódu

Optimalizace velikosti kódu a obrázků je velmi důležitá, jelikož titulní stránky zabírající 

více než 100 kB mohou způsobovat problémy v zobrazování. Správnou velikost jsem určila pomocí 

nástrojů SEO webům aktualne.cz, iHNed.cz, lidovky.cz, iDNES.cz a novinky.cz viz příloha č. 10. 

Webu iDNES.cz bych doporučila neustále sledování velikosti stránek, která může být ovlivněna 

obrázky,  množstvím videa  aj.  V případě velké velikost  se  může stát,  že  se  stránka zobrazí  jen 

částečně nebo vůbec.
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5.1.4  Hyperlink

Hyperlink  představuje  pojem  spojený  s  odkazem,  kdy  se  jedná  o  propojení  křížovými 

odkazy  tzn.  odkazy,  které  vedou  na  jiné  místo  dokumentu  nebo  na  určité  místo  dokumentu 

souvisejícího.  Fungování  tohoto  propojení  považuji  za  důležité  a  výsledky  hodnocení  daných 

kritérií byly uspokojivé viz tabulka 5.4. [12]

Srozumitelné, smysluplné odkazy a odkazy na média

Na  žádné  z  konkurenčních  internetových  zpravodajských  stránek  jsem  nenašla 

nesrozumitelné či  nesmyslné odkazy typu „zde“ nebo odkazy,  které  dělají  něco jiného,  než lze 

očekávat. 

Odkazy  na  klasická  média  byly  dostupné  na  všech  konkurenčních  internetových 

zpravodajských stránkách. Každý web odkazoval na různé typy svých médií, ať už na papírová,

na rádiové vysilání nebo na vlastní TV. U webu iDNES.cz bych vyzdvihla, že jako jediný nabízí 

svou televizi, rádio a tisk.

Odkaz na rozcestník a na další doplňkové služby

Odkazy na rozcestník obsahovaly všechny hodnocené webové stránky dle očekávání. Mezi 

doplňkové  služby  jsem  zařadila  ty,  které  uživatel  nejvíce  navštěvuje  na  internetu:  počasí, 

horoskopy,  kurzy  měn  a  TV  program. Z  výsledků  vyplynulo,  že  na  internetových  stránkách 

iHNed.cz  a  lidovky.cz  nejsou  horoskopy.  Na aktualne.cz  chybí  kurzy měn  a  denik.cz  nenabízí 

informace o počasí a TV program. [20]. U webu iDNES.cz jsou doplňkové služby velmi vhodně 

zvoleny jak formou zvýraznění písma (velikost, barva) v několika úrovních, tak formou umístění na 

hlavní straně.
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Tabulka 5.4: Průměrné hodnocení hyperlinku internetových zpravodajských stránek v %



Vzhled a barva odkazů a textů k odkazům

Vzhled  a  barva  odkazů  a  textů  k  odkazům  je  u  všech  hodnocených  internetových 

zpravodajských stránek vhodný. Vzhled odkazů se na zpravodajských stránkách lišil. Některé weby 

používají odkazy pomocí barevného rozlišení. Žádný z textů na zpravodajských webech nevypadal 

jako odkaz.

5.1.5  Nápaditost a funkčnost webu

Doplnění textu vhodnými obrázky

Všechny hodnocené zpravodajské stránky obsahovaly obrázky vhodné k daným tématům.

Vyhledávání

Všechny hodnocené zpravodajské stránky obsahovaly nabídku fulltextového okna.

Zobrazování reklamy

Žádná hodnocená zpravodajská stránka neobsahovala reklamu typu vyskakovacích oken.

Multimediální prvky

Multimediální prvky slouží v dnešní době jako nedílná součást prezentací, zpráv, textů aj. 

Všechny hodnocené zpravodajské stránky obsahovaly prvky typu video, obrázky, fota a grafy.

Cizí jazyk

V dnešní době je nabídka cizojazyčných překladů na mnoha stránkách, avšak důležité je, 

jaké služby daná stránka nabízí. Hodnocené zpravodajské internetové stránky tuto službu nenabízí, 

až na výjimku aktualne.cz. Tento web má rubriku czechnews, kde čtenář najde zprávy v angličtině. 

Webu  iDNES.cz  bych  doporučila  zaměřit  se  také  na  cizojazyčné  zprávy.  Konkurenci  by mohl 

dohnat a předehnat poskytováním zpráv ve dvou jazycích angličtině a němčině. 

5.1.6  Celkové shrnutí hodnotících kritérií

Nejprve jsem sečetla všechny body v jednotlivých částech hodnotícího formuláře a následně 

jsem  použila  funkci  aritmetického  průměru.  Z  toho  jsem  vypočítala  celkový  průměr  částí 

obsahových aspektů, technického provedení, SEO – analýzy síly webu, hyperlinku a nápaditosti

a funkčnosti webu. Výsledky a umístění je zobrazeno v tabulce 5.5.
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Celkové hodnocení internetových zpravodajských stránek ukazuje, že iDNES.cz je nejlépe 

hodnocenou  stránkou,  a  to  právem,  jelikož  zvítězila  v  hodnocení  také  ve  všech  ostatních 

kategoriích. Z výsledků lze říci, že jediným rovnocenným soupeřem pro web iDNES.cz se stal web 

iHNed.cz, který měl téměř stejné výsledky v hodnotících kritériích. Dokáže tak nejlépe vyhovět 

důležitým faktorům v  analýze  hodnocení  internetových stránek.  Na třetí  pozici  se  umístil  web 

aktualne.cz, o čtvrtou se dělí weby denik.cz a lidovky.cz. Poslední příčku obsadil web novinky.cz. 

5.2  Analýza postojů respondentů k internetovým zpravodajským stránkám

Během několika let se struktura uživatelů internetu velmi změnila a s tímto vývojem dochází 

ke změnám ve vnímání a postojům k internetu. Dotazník byl předkládán respondentům různých 

věkových kategorií, pohlaví, vzdělání a povolání jak již bylo zmíněno v kapitole č. 3.

5.2.1  Internet a jeho vnímání uživateli

Frekvence návštěv na internetu

Internetu  dnes  připadá  úloha  jednoho ze  dvou nejčastějších  zdrojů  zpravodajství  vůbec. 

Denní  frekvence  a  doby  strávené  konzumací  informací  se  již  zcela  vyrovnají  televiznímu 

zpravodajství.  Toto  tvrzení  se  také  potvrdilo  v  mém dotazování,  kdy cílem první  otázky bylo 

vyloučit respondenty, kteří využívají internetové služby jen několikrát ročně. Tito uživatele zcela 

jistě  nikdy  neovlivní  návštěvnost  webu,  a  tudíž  zaměření  se  na  tuto  skupinu  není  vhodné.

Z obrázku 1 viz příloha č. 11 je patrné, že žádný respondent nenavštěvuje internet jen několikrát 

ročně. Několikrát měsíčně navštěvuje internet jen jedno procento oslovených uživatelů. Toto číslo 

je  sice  malé,  ale  rozhodla  jsem  se  tyto  respondenty  ponechat  v  marketingovém  průzkumu. 

Předpokládám,  že  právě  tito  uživatelé  mohou  být  věrnými  čtenáři  zpravodajských  stránek  a 

proklikávání  mezi  konkurenčními  weby  či  lákajícími  bannery  na  bulvární  titulky  není  jejich 

předností. Několikrát týdně využívá služeb internetu 21 % uživatelů a 78 % dokonce několikrát 

denně. [27]
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Tabulka 5.5: Průměrné hodnocení celkových výsledků internetových zpravodajských stránek v %



Zmíněná čísla jsou sice vysoká, ale odpovídají době, ve které žijeme. Studenti dnes musí 

naplno ovládat prvky internetu ve škole a právě to byl jeden z důvodů, proč si lidé internet pořídili 

domů. Rodiče jsou často nuceni využívat internet v práci, a ten se pomalu stává nedílnou součástí 

jejich života. Prarodiče se chtějí naučit něčemu novému. Pro mnohé z nich jde o nový způsob, jak 

bez problémů komunikovat se svými dětmi a vnoučaty.

Potencionálním zákazníkem internetu je každý návštěvník. Než se však stane zákazníkem, 

prochází  třemi  uživatelskými  stádii.  Ta  je  možné  zařadit  do  homogenních  skupin  typu 

průzkumník/turista,  výzkumník  a  kupec  informací.  Cílem  průzkumníka  je  jen  prohlížení  a 

seznamování se s internetovými stránkami a tím, co nabízejí. Je důležité, uvědomit si, že z této 

skupiny uživatelů neplyne žádný okamžitý užitek,  ale  existuje  zde užitek v budoucnu. Do této 

skupiny  bych  přiřadila  respondenty,  využívající  služeb  internetu  několikrát  měsíčně.  Oslovení 

respondenti patřící do této skupiny, se řadí do věkové kategorie 25 - 34 let viz obrázek 5.1. Druhou 

skupinou jsou výzkumníci. Ti mají jednoznačný cíl a jsou motivováni k hledání informací. Chtějí 

získat údaje, které často porovnávají s dalšími alternativami. Tento typ odpovídá respondentům, 

využívajícím internet několikrát týdně. Nejpočetnější skupinou jsou respondenti ve věku 45 - 54 let, 

což také  odpovídá  generačnímu rozdílu.  Třetí  typ  je  kupec  informací,  což  je  uživatel,  který je 

rozhodnutý a chce přímo vstoupit na své oblíbené stránky. Je pro něj typické, že již nevyhledává 

data, ale jde nejkratší cestou k cíli. Tento typ se nejvíce přibližuje respondentům využívající internet 

několikrát denně. Ti mají největší zastoupení u věkových skupin 55 - 64 let a 65 let a více. Tyto 

výsledky  mohou  odpovídat  již  zmiňovanému  využití  internetu  ve  své  profesi,  nebo  časté 

komunikaci se svými dětmi a vnoučaty. Internet využívá několikrát denně zhruba 60 % respondentů 

ve věku 45 - 54 let, 84 % ve věku 35 - 44 let, 73 % ve věku 25 - 34 let a 80 % respondentů ve věku

16 - 24 let. [44]
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Obrázek 5.1: Frekvence použití internetu jednotlivci 16 let a staršími v ČR v roce 2008
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Místo použití internetu 

Z marketingového průzkumu vyplývá, že lidé nejčastěji využívají internet doma, a to téměř 

85 % respondentů starších 16 let viz obrázek 2, příloha č. 11, tj. 4,1 mil. osob z celkového počtu 

jednotlivců  16  let  a  starších.  Nejvíce  v  práci  jej  využívá  8  %  respondentů,  ve  škole  6  %  a

u známých 2 % oslovených respondentů. Současný trend napovídá tomu, že lidé budou internet 

nejčastěji používat doma, ať už díky nízkým sazbám za internet, jako součást základní gramotnosti 

21. století či jako jednu z forem komunikace mezi přáteli a rodinou. V některých firmách a školách 

je  vstup  na  určité  druhy  stránek  odepřen,  jelikož  zaměstnanci  a  studenti  se  věnovali  jiným 

činnostem než měli. 

Lidé a zpravodajství

V této otázce jsem se zajímala o to, odkud lidé čerpají informace. Jako hlavní prostředky pro 

získávání informací jsem uživatelům nabídla internet, mobilní telefon, noviny a časopisy, rádio a 

televizi a teletext. Žádný respondent neuvedl jinou možnost, tudíž jsem pracovala s výše uvedenými 

typy prostředků pro získávání informací. V obrázek 5.2 jsou uvedeny výsledky jednotlivých typů 

prostředků,  které  respondenti  hodnotili  na  stupnici  1  -  5,  kdy  1  je  nejlepší  a  5  je  nejhorší.

Z  odpovědí  respondentů  jsem  si  u  každého  typu  udělala  průměr  hodnot  a  také  rozptyl.  Jako 

nejpoužívanější typ prostředků respondenti uvedli internet (průměr 1,37), tento údaj se samozřejmě 

nevztahuje na celou populaci, jelikož osloveni jen uživatelé internetu a cílem tohoto dotazování je 

zjištění jejich vztahu k internetovému zpravodajství.  Proto jsou tyto hodnoty velmi příznivé pro 

podrobnější průzkum v následujících otázkách. Rozptyl u tohoto typu prostředku byl také příznivý, 

jelikož byl jen 0,29. Druhým nejpoužívanějším prostředkem u respondentů byla televize, teletext 

(průměr 1,71). Rozptyl 0,61 je v optimální hranici. Třetím typem prostředku k získávání zpráv je 

rádio (průměr 2,24), rozptyl 1,1 je těsně za optimální hranicí. Na čtvrté pozici respondenti uvedli 

noviny  a  časopisy  (průměr  2,39),  rozptyl  v  optimální  hranici  0,78.  Jako  nejméně  atraktivní 

prostředek k získávání zpráv je u respondentů mobilní  telefon (průměr 3,63) s rozptylem 2,41. 

Tento rozptyl dokazuje velkou rozdílnost u využívání tohoto typu prostředku.
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Rubriky, které respondenty na trhu internetového zpravodajství zajímají

Cílem  této  otázky  bylo  zjistit,  které  rubriky  respondent  očekává  nebo  by  ho  zajímaly

na  webové  stránce,  zabývající  se  zpravodajstvím.  Z  obrázku  3  viz  příloha  č.  11  je  patrné,  že 

respondenti rádi ocení přehled všeobecných zpráv (50 %), kde se dozví ty nejdůležitější informace 

za celý den, popř. delší časové období. Na druhém místě bylo zvoleno počasí (38 %), i když se 

nejedná přímo o rubriku, ale o doplňkovou nabídku zpravodajských stránek, je zcela určitě důležitá 

součást zpravodajství. Informace o počasí jsou svým způsobem také zprávy. Předpověď se může 

každým dnem nepředvídatelně změnit. Další v pořadí se umístila rubrika o cestování (31,33 %).

Na čtvrté pozici je s rozdílem jednoho hlasu rubrika kultury (25,3 %) a na pátém místě se umístila 

rubrika pro ženy (24,6 %). O jeden hlas méně měla rubrika ekonomiky na sedmém místě (24 %). 

Osmou příčku obsadila rubrika bydlení (18 %) a devátou rubrika o autech (14,7 %). Poslední příčka 

patří rubrice o technice a vědě (13,3 %).

5.2.2  Znalost a návštěvnost internetových zpravodajských stránek 

Spontánní znalost zpravodajských internetových stránek

Spontánní  znalost  nejznámějších  internetových  stránek  je  zpracována  v  obrázku  5.3. 

Jednoznačnou  převahu  ve  spontánní  znalosti  internetových  zpravodajských  stránek  získaly 

novinky.cz 74 %. Tyto stránky patří sice mezi nejnovější, ale jak již bylo zmíněno podle údajů 

společnosti NetMonitor, jsou také nejnavštěvovanější, což průzkum potvrdil. Převaha známosti této 

stránky  je  dána  propagací  stránky  na  tzv.  partnerských  stránkách  neboli  stránkách,  které  jsou 

vlastněny  stejnou  firmou.  Mezi  největšího  propagátora  patří  portál  seznam.cz.  Druhou  pozici 

obsadila  internetová  stránka  aktualne.cz  (53,3  %),  která  také  využívá  propagaci  na  svých 
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Obrázek 5.2: Pozice různých typů prostředků pro získávání zpráv
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partnerských  stránkách.  Z  nichž  je  největší  propagátor  portál  Centrum.cz.  Na  třetím  místě  se 

umístilo zpravodajství iDNES.cz (34 %). Čtvrtá pozice patří portálu Google.cz (14,67 %). Jedná se 

o nováčka na trhu internetového zpravodajství. Svou silnou pozicí a širokým spektrem své nabídky 

může zaútočit na přední pozice na trhu. Pátá příčka patří také novému zpravodajskému webu tn.cz

(11,3 %). Ten si prošel na začátku svého působení, před rokem, velkou kritikou a nyní úspěšně 

bojuje  o  svou  pozici  na  trhu  zpravodajství.  Mezi  další  četné  odpovědi  patřily  známosti 

internetových stránek sport.cz, magazin.cz, iHNed.cz a blesk.cz. Známost těchto stránek byla těsně 

pod hranicí 10 %.

Týdenní frekvence návštěv zpravodajských internetových stránek

Obrázek 10, příloha č. 11 ukazuje, že respondenti rádi navštěvují zpravodajství. Dva až čtyři 

weby navštíví zhruba 54 % respondentů. Z toho vyplývá soupeření o každého čtenáře, jelikož lidé, 

využívající zpravodajství na internetu, nejsou věrní a čtou zprávy na různých webech. Jen 30 % 

respondentů zvolilo odpověď návštěvy jednoho zpravodajství za týden. Tito uživatele budou patřit 

mezi věrné čtenáře. Více než čtyři zpravodajské weby navštěvuje zhruba 15 % respondentů a 1 % 

nenavštěvuje žádný.

Podpořená znalost internetových zpravodajských stránek

U  této  otázky  jsem  se  zaměřila  na  znalost  respondentů  u  šesti  největších  konkurentů 

poskytujících obecné internetové zpravodajství. Tuto otázku jsem zvolila jako nepovinnou, jelikož 

respondent nemusel znát ani jednu nabízenou internetovou stránku. Výsledkem bylo, že všichni 

respondenti odpověděli na tuto otázku, tzn. znali alespoň jednu z nabízených internetových stránek. 

Největší počet respondentů 80 % zná zpravodajský web aktualne.cz. Ve srovnání s nepodpořenou 

znalostí se počet respondentů, kteří znají tento web zvedl o 1/3. Novinky.cz zná 74 % respondentů 

což je stejný počet jako u nepodpořené znalosti. iDNES.cz zná zhruba 67 % respondentů což je
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Obrázek 5.3: Spontánní znalost internetových zpravodajských stránek v %
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o polovinu více než u nepodpořené znalosti. Méně známými zpravodajskými weby, které dosáhly 

známosti pod 50 % jsou iHNed.cz 42,67 %, denik.cz 39,33 % a lidovky.cz 30 %. Výsledky jsou 

znázorněny v obrázku 5.4.

Čtenáři internetových zpravodajských stránek poskytujících obecné zpravodajství

Cílem této  otázky bylo  zjistit,  jak  čtenáři  internetových  zpravodajských stránek vnímají 

největší  konkurenty  obecného  zpravodajství  a  následně  zhodnotit  pozice  největších  konkurentů

u respondentů. Tato otázka byla nepovinná, jelikož některý z respondentů nemusí využívat ke čtení 

zpráv  danou  internetovou  stránku.  Výsledky  ukázaly,  že  respondenti  využívají  ke  čtení  zpráv 

alespoň jednu nabízenou internetovou stránku. Tento výsledek je pozitivní, jelikož tato otázka bude 

mít  velkou  vypovídací  schopnost  o  vnímání  největších  konkurentů  poskytujících  obecné 

zpravodajství na internetu i v dalších otázkách. V příloze č. 11, obrázek 4 jsou zobrazeny výsledky 

týkající se čtenosti zpráv respondenty. Nejvíce respondentů čte novinky.cz - 121, aktualnecz - 98, 

iDNES.cz - 95, iHNed.cz - 33, denik.cz – 32 a lidovky.cz - 12.

Z  hlediska  věkového  srovnání  viz  obrázek  5.5  jsou  novinky.cz  navštěvované  všemi 

věkovými skupina zhruba ve stejném poměru, žádné výrazné výkyvy zde nejsou. Web aktualne.cz 

navštěvují nejvíce čtenáři ve věku 16 - 24 let a 45 - 65 a více let. Internetovou stránku iDNES.cz čte 

nejvíce  respondentů  z  věkové  skupiny 55  -  64  let  a  35  -  44  let,  mezi  ostatními  věkovými  je 

zastoupení poměrně vyrovnané. Denik.cz má velmi vyrovnané čtenáře z hlediska věkového členění 

největší skupinu čtenářů tvoří lidé ve věku 45 - 65 a více let, u osob starších 65 let jsou výsledky 

trochu  zavádějící,  jelikož  byli  jen  dva  respondenti.  Internetovou  stránku  iHNed.cz  navštěvují 

nejčastěji  respondenti  ve věku 45  -  64  let.  Lidovky.cz  mají  své  čtenáře  nejvíce  zastoupeny ve 

věkové skupině 45 - 54 let, výrazné rozdíly zastoupení čtenářů podle věku zde nejsou.

50

Obrázek 5.4: Podpořená znalost zpravodajských internetových stránek
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Jak již bylo zmíněno velká část studentů využívá služeb internetu, a ti také navštěvují weby 

nabízející  zpravodajství.  Nejvíce  respondentů  navštěvuje  web  novinky.cz  82,5  %,  druhým 

nejnavštěvovanějším je web aktualne.cz 77,5 %. Každý druhý student čte zprávy z webu iDNES.cz 

52,5  %.  Ostatní  konkurenční  weby nabízející  obecné  zpravodajství  jsou  studenty navštěvované 

méně viz příloha č. 11, obrázek 5.

Respondenti s vysokoškolským vzděláním nejvíce navštěvují weby iDNES.cz a novinky.cz, 

u  osob  se  středoškolským  a  základním  vzděláním  je  nejnavštěvovanější  web  novinky.cz  viz

příloha č. 11, obrázek 6.

Návštěvnost zahraničních internetových stránek nabízejících zpravodajství

U  této  otázky  bylo  mým  cílem  zjistit,  jak  velkou  konkurenci  má  české  zpravodajství

v  zahraničním  zpravodajství.  Výsledky  uvedené  v  obrázku  5.6  jasně  dokazují,  že  českému 

zpravodajství  prozatím nehrozí  konkurence  ze  zahraničí.  Nikdy nenavštívilo  zahraniční  stránku 

nabízející zprávy zhruba 53 % respondentů. A velmi malý zájem o toto zpravodajství má i 20 % 

respondentů, kteří uvedli,  že zahraniční zpravodajství  navštěvují alespoň jednou za rok a méně. 

Celkově jde o více než 70 % těch, kteří zahraniční zpravodajství vyhledávají málo nebo vůbec. 

Aspoň  jednou  měsíčně  vyhledává  zahraniční  zpravodajství  16  %  respondentů,  nejvíce  je  zde 

zastoupena věková skupina 35 - 44 let  a 55 - 64 let.  Alespoň jednou týdně využívá zahraniční 
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Obrázek 5.5: Srovnání čtenosti zpráv u webů poskytujících obecné zpravodajství dle věku
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zpravodajství  nejvíce  věková  skupina  35  -  44  let.  Podrobné  informace  o  využití  zahraničního 

zpravodajství různými věkovými skupinami je v příloze č. 11, obrázek 7.

5.2.3  Hodnocení kritérií vybraných internetových zpravodajských stránek

Moderní  tvorba internetových stránek je  nákladná a  laik  kvalitu  nepozná,  přesto mnoho 

firem investuje  nemalé  finanční  prostředky  do  fungování  tohoto  média,  které  je  ideálním  pro 

oslovení zákazníků a jejich zpětnou vazbu. Běžný uživatel nevnímá práci mnoha lidí, kteří se podílí 

na fungování webu, ale vnímá jestli se mu líbí nebo ne. Zaměřuje se hlavně na vizuální dojem a 

atraktivní detaily, které úspěšnost téměř neovlivňují. Ostatní atributy vnímá podvědomě. [44]

Cílem  tohoto  hodnocení  kritérií  u  respondentů  je  zejména  zjistit  postoje  k  vizuálnímu 

dojmu, který je spojen s celkovým působením stránky, barevností, strukturou textů, čitelností písma, 

důvěryhodností a spokojeností s množstvím vizuálního materiálu. V průzkumu jsem využila třídění 

druhého  stupně  podle  věku,  jelikož  zpravodajství  je  určeno  mužům  i  ženám,  ale  rozdíly

v  návštěvnosti  jsou  nejčastěji  ve  věkovém  složení  čtenářů.  Respondenti  hodnotili  souhlas

s výroky týkajícími se jednotlivých kritérií na stupnici 1 - 5, kdy 1 = rozhodně souhlasím, 2 = spíše 

souhlasím, 3 = spíše nesouhlasím, 4 = rozhodně nesouhlasím, 5 = nedokáži posoudit.

Dojem ze stránky

U tohoto kritéria respondenti vyjadřovali míru souhlasu s výrokem „můj první dojem z této 

stránky je dobrý“. Nejlepšího výsledku v hodnocení dosáhl web iDNES.cz. Rozptyly u jednotlivých 

bodování byly do rozmezí 1, což je optimální viz tabulka 1, příloha č. 11.

Kritérium bylo nejlépe hodnoceno u webu iDNES.cz lidmi ve věku 16 - 34 let a 55 - 64 let, 

u webu aktualne.cz respondenty ve věku 65 a více let. Web lidovky.cz udělal nejlepší první dojem
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Obrázek 5.6: Frekvence návštěv zahraničních internetových stránek



u osob ve věku 45 - 54 let a novinky.cz byly nejlépe hodnoceny u respondentů ve věku 35 - 54 let a 

65 a více let viz tabulka 5.6.

Barevná sladěnost stránky

U tohoto kritéria respondenti vyjadřovali míru souhlasu s výrokem „barevná sladěnost této 

stránky se mi líbí“. Nejlepšího výsledku dosáhl web iDNES.cz. Rozptyly u jednotlivých bodování 

byly do rozmezí 1, což je optimální viz tabulka 2, příloha č. 11.

Kritérium bylo nejlépe hodnoceno u webu iDNES.cz respondenty ve věku 16 - 64 let. Lidé 

ve  věku  65  a  více  ohodnotili  barevnou  sladěnost  nejvíce  u  webů  denik.cz  a  iHNed.cz  viz

tabulka 5.7.

Barevné zvýraznění písma u textů a nadpisů

U tohoto kritéria  respondenti  vyjadřovali  míru souhlasu s  výrokem „barevné zvýraznění 

písma  u  textů  a  nadpisů  se  mi  líbí“.  Nejlepšího  výsledku  dosáhl  web  iDNES.cz.  Rozptyly

u jednotlivých bodování byly do rozmezí 1, což je optimální viz tabulka 3, příloha č. 11.

Kritérium bylo nejlépe hodnoceno u webu iDNES.cz lidmi ve věku 16 - 64 let.  Věkové 

kategorie  45  -  54  let  a  55  -  64  let  hodnotily  toto  kritérium stejně  také  u  internetové  stránky 

lidovky.cz. Weby iHNed.cz a novinky.cz nejvíce zaujaly barevným zvýrazněním písma respondenty 

ve věku 65 a více let viz tabulka 5.8.
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Tabulka 5.7: Barevná sladěnost stránky podle věkových kategorií – průměrné hodnoty

Tabulka 5.6: První dojem z internetové stránky podle věkových kategorií – průměrné hodnoty



Písmo v textech zpráv

U tohoto kritéria respondenti vyjadřovali míru souhlasu s výrokem „písmo v textech zpráv je 

čitelné“. Nejlepšího výsledku dosáhl web iDNES.cz.  Rozptyly u jednotlivých bodování byly do 

rozmezí 1, což je optimální viz tabulka 4, příloha č. 11.

Kritérium nejlépe  ohodnotili  lidé  ve  věku 16 -  34 let  a  45 -  54 let  u  webu iDNES.cz. 

Respondenti 65 let a více ohodnotili nejlépe weby aktualne.cz, denik.cz, lidovky.cz a novinky.cz. 

Čitelné písmo v textech zpráv bylo nejlépe hodnoceno lidmi ve věku 35 - 44 let u webu aktualne.cz 

a lidmi ve věku 45 - 54 let u webu denik.cz viz tabulka 5.9.

Struktura textu do odstavců

U tohoto kritéria respondenti  vyjadřovali  míru souhlasu s  výrokem „text je strukturován

do přehledných odstavců“. Nejlepšího výsledku dosáhl web iDNES.cz.  Rozptyly u jednotlivých 

bodování byly do rozmezí 1, což je optimální viz tabulka 5, příloha č. 11.

Kritérium bylo nejlépe hodnoceno lidmi ve věku 25 - 44 let a 55 - 65 a více let u webu 

iDNES.cz. Pro respondenty ve věku 16 - 24 let byl text nejlépe strukturován do odstavců u webu 

denik.cz. Web iHNed.cz byl nejlépe hodnocen ve věkové kategorii 45-54 let a novinky.cz u osob

65 let a starších viz tabulka 5.10.
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Tabulka 5.8: Barevné zvýraznění písma u textů podle věkových kategorií – průměrné hodnoty

Tabulka 5.9: Čitelnost písma v textech podle věkových kategorií – průměrné hodnoty



Snadná orientace na stránce

U tohoto kritéria respondenti  vyjadřovali  míru souhlasu s  výrokem „text je strukturován

do přehledných odstavců“. Nejlepšího výsledku dosáhl web iDNES.cz.  Rozptyly u jednotlivých 

bodování byly do rozmezí 1, což je optimální viz tabulka 6, příloha č. 11.

Kritérium bylo nejlépe hodnoceno respondenty ve věku 16 - 35 let a 45 - 64 let u webu 

iDNES.cz. Orientaci na stránce také nejlépe ohodnotili lidé ve věku 45 - 54 let a 65 a více let na 

webu  iHNed.cz  a  respondenti  ve  věku  35  -  44  let  na  webu  novinky.cz.  Internetová  stránka 

lidovky.cz měla nejlepší hodnocení u věkové kategorie 65 a více let viz tabulka 5.11.

Dostatek informací na stránce

U  tohoto  kritéria  respondenti  vyjadřovali  míru  souhlasu  s  výrokem  „stránka  obsahuje 

dostatek informací“. Nejlepšího výsledku dosáhl web iDNES.cz. Rozptyly u jednotlivých bodování 

nebyly do rozmezí 1 u webů aktualne.cz, denik.cz a lidovky.cz, což vypovídá o rozdílnosti názorů 

na dostatek informací u hodnocených webů. Rozptyly však výrazně nepřevyšovaly hranici jedné 

tzn. respondenti se mírně lišili v pohledu na dané kritérium viz tabulka 7, příloha č. 11.

Kritérium bylo nejlépe hodnoceno respondenty ve věku 16 - 44 let  a 65 a více u webu 

iDNES.cz. Pro osoby ve věku 45 - 54 let měl nejlepší dostatek informací web denik.cz. Na webu 

lidovky.cz byl největší dostatek informací podle věkových kategorií 45 - 54 let a 65 a více let a lidé 

ve věku 55 - 65 a více let ohodnotili kritérium nejlépe u webu novinky.cz viz tabulka 5.12.
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Tabulka 5.10: Text je strukturován do přehledných odstavců – průměrné hodnoty

Tabulka 5.11: Snadná orientace na stránce podle věkových kategorií – průměrné hodnoty



Čtivost zpráv

U tohoto kritéria respondenti vyjadřovali míru souhlasu s výrokem „zprávy na tomto webu 

jsou čtivé“. Nejlepšího výsledku dosáhl web novinky.cz. Rozptyly u jednotlivých bodování nebyly 

do rozmezí  1  u  webů aktualne.cz,  denik.cz,  iHNed.cz  a  lidovky.cz,  což  vypovídá o rozdílnosti 

názorů na dostatek informací u hodnocených webů. Největší rozdílnost názorů na kritérium čtivost 

zpráv byla u webu denik.cz viz tabulka 8, příloha č. 11.

Respondenti ve věku 16 - 24 nejlépe hodnotili čtivost zpráv na webu iDNES.cz, na webu 

denik.cz ji  hodnotili  nejlépe respondenti  ve věku 35 -  44 let.  Lidé ve věkové kategorií  nejlépe 

ohodnotili čtivost zpráv na webu lidovky.cz. Internetovou stránku novinky.cz hodnotili nejlépe lidé 

ve věku 25-34 let a 55-65 a více let viz tabulka 5.13.

Důvěryhodnost zpráv

U tohoto kritéria respondenti vyjadřovali míru souhlasu s výrokem „zprávy na tomto webu 

jsou  důvěryhodné.  Nejlepšího  hodnocení  dosáhla  internetová  stránka  iDNES.cz.  Rozptyly 

hodnocení byly větší než 1, což znamená, že respondenti měli rozdílné názory. Tato rozdílnost byla 

významná, jelikož hodnoty se pohybovaly v rozmezí až dvou bodů viz tabulka 9. příloha č. 11.

Kritérium bylo  nejlépe  hodnoceno respondenty ve  věku 16  -  34  let  u  webu iDNES.cz. 

Věková  kategorie  55  -  64  let  nejlépe  ohodnotila  důvěryhodnost  zpráv  u  webů  iHNed.cz  a 

lidovky.cz. Web novinky.cz získal nejlepší ohodnocení u osob ve věku 35 - 54 let a 65 a více let viz 

tabulka 5.14.
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Tabulka 5.12: Dostatek informací na stránce podle věkových kategorií – průměrné hodnoty

Tabulka 5.13: Čtivost zpráv na webu podle věkových kategorií – průměrné hodnoty



Množství vizuálního materiálu (fotky, videa) na webu

U tohoto kritéria respondenti  vyjadřovali  míru souhlasu s  výrokem „text je strukturován

do přehledných odstavců“. Nejlepšího výsledku dosáhl web iDNES.cz.  Rozptyly u jednotlivých 

bodování byly do rozmezí 1, což je optimální viz tabulka 10, příloha č. 11.

Kritérium bylo nejlépe hodnoceno u webu iDNES.cz a to respondenty ve věku 16 - 34 let a 

45 -  65 a  více let.  Optimální množství  vizuálního materiálu bylo nejlépe zhodnoceno na webu 

lidovky.cz věkovou kategorií 55 - 65 a více let, na webu iHNed.cz věkovou kategorií 65 a více let a 

na webu novinky.cz věkovou kategorií 35 - 44 let a 65 a více let viz tabulka 5.15.

5.2.4  Celkové vnímání internetových zpravodajských stránek

Cílem této otázky bylo zjistit, jak respondenti vnímají jednotlivé internetové zpravodajské 

stránky poté,  když  ohodnotili  jednotlivá kritéria.  Vybrané konkurenty hodnotili  na stupnici  +  2

až - 2. Výsledky hodnocení jsou znázorněny v obrázku 5.7. Nejlépe byla ohodnocena internetová 

stránka iDNES.cz a naopak nejhůře web lidovky.cz.
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Tabulka 5.14: Důvěryhodnost zpráv na webu podle věkových kategorií – průměrné hodnoty

Tabulka 5.15: Množství vizuálního materiálu na webu dle věkových kategorií – průměrné hodnoty



5.2.5  Vyhodnocení hypotéz

Hypotéza č. 1: Lidé hodnotí celkově internetovou stránku iDNES.cz 1,8.

Tato  hypotéza  se  nepotvrdila.  Respondenti  hodnotili  jednotlivé  zpravodajské  internetové 

stránky na stupnici - 2 až + 2, poté jsem tuto stupnici převedla na škálu 1 - 5, kdy 1 = + 2 a 5 = - 2. 

Jelikož údaj o celkovém hodnocení stránky iDNES.cz byl také hodnocen na škále 1-5. Výsledné 

hodnocení pro iDNES.cz bylo 1,89 viz příloha č. 11, obrázek 8. Zpravodajský web iDNES.cz přesto 

získal  první  pozici  v  tomto  hodnocení  mezi  respondenty.  Na  druhém  místě  se  umístil  web 

novinky.cz a třetí pozici obsadil web aktualne.cz. S velkým odstupem se na čtvrté pozici umístily 

weby denik.cz a iHNed.cz a poslední příčku získal web lidovky.cz. Podle mého názoru celkové 

vnímání  internetové  stránky  hodnotili  respondenti  spravedlivě,  jelikož  v  hodnocení  kritérií 

jednotlivých stránek respondenty zvítězil web iDNES.cz v devíti z desíti hodnocených kritérií.

Web iDNES.cz byl celkově hodnocen hůře, než jak byl vnímán dle jednotlivých kritérií. 

Doporučila bych se zaměřit na ty uživatele internetu, kteří nevnímají web dle jeho vzhledu, ale 

kvality zpravodajské práce.

Hypotéza č. 2: Více než 97,5 % studentů navštěvuje internetové zpravodajské stránky.

Tato hypotéza se potvrdila. Všichni oslovení respondenti včetně studentů navštěvují weby 

nabízející  zpravodajství  tzn.  100 % studentů čte  zprávy na internetu aspoň několikrát  měsíčně. 

Nejnavštěvovanějším internetovým zpravodajství  nabízejícím obecné zpravodajství  je u studentů 
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Obrázek 5.7: Celkové zhodnocení zpravodajský webů – průměrné hodnoty
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web novinky.cz 82,5 %, na druhé pozici  se  umístil  web aktualne.cz a  každý druhý student  čte 

zprávy z webu iDNES.cz.

Na základě  tohoto  výsledku bych doporučila  redakci  webu iDNES.cz  založit  studentům 

rubriku. Tímto krokem by mohl web získat přízeň u mnohých mladých lidí. 

Hypotéza č. 3: Hlavním zdrojem zpravodajství je internet.

Tato hypotéza se potvrdila. Respondenti uvedli jako nejnavštěvovanější typ prostředku pro 

získávání zpráv internet. Jako druhý nejčastěji využívaný typ prostředku je televize, třetím rádio,

na čtvrté pozici se umístily noviny a časopisy a jako nejméně využívaný prostředek pro čerpání 

zpráv byl pro respondenty mobilní telefon. Podle mého názoru pozice televizního zpravodajství u 

lidí bude klesat a naopak budou častěji využívat mobilní telefon jako zdroj zpravodajství. Trend 

doby způsobuje to, že lidé si často berou práci domů a na televizní zpravodajství už jim nezbývá 

čas,  proto  stále  častěji  využívají  internet  jako  zdroj  zpráv.  Pokroky  doby  také  umožní  lidem 

využívat mobilní telefon v mnohem větší míře než je tomu dnes, stane se z něho nejen telefon, ale 

také svým způsobem malý kapesní počítač, který bude využívat většina lidí. Webu iDNES.cz bych 

doporučila  sledovat  i  nadále  nejnovější  trendy  v  oblasti  vývoje  technologií  a  zapojovat  je  do 

internetového zpravodajství jako dosud s PDA, RSS, SMS či MMS.

Hypotéza č. 4: Internetová stránka iDNES.cz je aspoň pro 57 % respondentů důvěryhodná.

Tato hypotéza se potvrdila, jelikož 73 % respondentů vnímá internetovou stránku iDNES.cz 

jako  důvěryhodnou.  Zhruba  34,6  %  respondentů  ohodnotilo  web  iDNES.cz  jako  rozhodně 

důvěryhodný a 38,6 % jako spíše důvěryhodný viz příloha č. 11 obrázek 9.

Jelikož  důvěryhodnost  vnímá  každý  člověk  jinak,  doporučila  bych  webu  iDNES.cz 

neprezentovat  na  svých  stránkách,  že  je  důvěryhodný.  Zvolila  bych  formu  komunikace 

upozorněním na jiné přednosti, které lidé vnímají vesměs stejně.
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6  Návrhy a doporučení

Cílem  diplomové  práce  bylo  zhodnotit  konkurenční  pozici  zpravodajského  serveru 

iDNES.cz na českém trhu internetových zpravodajských serverů poskytujících obecné zpravodajství 

pomocí hodnotících kritérií  internetových stránek a dotazníkového šetření.  Výsledky primárního 

šetření mi pomohly určit jak lidé vnímají zpravodajské internetové stránky, jejich důvěryhodnost 

těchto, barevnou sladěnost, čtivost zpráv a dostatek informací. 

U hodnocení kritérií zpravodajských internetových stránek nejlépe dopadl server iDNES.cz, 

za  ním  se  umístil  server  iHNed.cz  a  třetí  příčku  obsadil  server  aktualne.cz.  V  primárním 

dotazníkovém šetření byl nejlépe zhodnocen server iDNES.cz, poté novinky.cz a aktualne.cz.

Kvalita poskytovaných služeb internetovým serverem iDNES.cz

Internetová  stránka  iDNES.cz  dopadla  nejlépe  jak  v  celkovém  zhodnocení  kvality 

poskytovaných  služeb,  tak  v  jednotlivých  oblastech  srovnání  s  konkurenty  nabízející  obecné 

internetové zpravodajství.

V obsahové části bych doporučila přejít na stejný způsob navigace v rubrikách, tak jako 

využívá konkurence. Jedná se o jednoduchou úpravu, která mnohým čtenářům usnadní orientaci

v procházení rubrik. Tato navigace spočívá v umístění tzv.  „cesty nad textem“. Čtenář, který si 

proklikává  různými  rubrikami  a  články  v  nich,  ztrácí  přehled  kde  vlastně  je,  jelikož  jedinou 

nápovědou je mu horní lišta se seznamem rubrik. Tento seznam obsahuje nahuštěný text a rubrika, 

ve které se právě nacházím je zvýrazněná bílou barvou, což splývá s pozadím a dle mého názoru se 

jedná  o  nevhodné  řešení.  Navrhuji  tedy  nad  textem  zprávy  umístit  textový  odkaz  rubriky  a 

podrubriky ve které se právě čtenář nachází. Dále bych doporučila v případě přidání další rubriky 

rozdělit hlavní lištu do dvou řádků. Tím se stane tato lišta přehlednější. Dnes obsahuje 20 rubrik, 

což je dle mého názoru hranice přehlednosti. Při větším počtu by mohly názvy působit nejednotně.

U řazení nejnovějších zpráv na úvodní straně bych doporučila webu iDNES.cz řadit zprávy 

dle doby vydání, aby měl čtenář větší přehled, co už například četl. Dnes jsou zprávy řazeny dle 

důležitosti. Také bych navrhovala zrušit autorům přezdívky a uvádět pod článek klasicky jméno a 

příjmení  autora.  Web iDNES.cz má zcela  jistě  velmi  dobře  vytvořený archiv,  kdy čtenář  může 

hledat zprávy jak na webu iDNES.cz, tak na celém internetu. Doporučila bych jen zvýraznit písmo 

u nabídky fulltextu, buď velikostí nebo barevností. Nyní je šedé a menší oproti textů zpráv. Co se 
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týče nadpisů, navrhuji zvolit sytější barvu nadpisů. Momentálně jsou nadpisy zvýrazněny zejména 

formou hypertextového odkazu.

Nástroje SEO mi umožnily získat informace z oblasti technického zpracovaní internetové 

stránky.  Web iDNES.cz měl  problém dodržet  základní  pravidlo zpracování  textu,  a  to  dodržení 

úrovní číslování. Na první pohled čtenář zřejmě nic nepozná, ale zpravodajský server na tak vysoké 

úrovni by zcela jistě měl dodržovat tyto pravidla.  Redakce iDNES.cz je složena z šéfredaktora, 

zástupců  šéfredaktora,  vedoucích  redaktorů  rubrik  a  dalších.  Všichni  zmínění  pracují  denně

s počítačem a základy s textovým dokumentem by měli zcela jistě ovládat. Doporučila bych tento 

problém  pravidelně  sledovat  pomocí  nástrojů  SEO  a  zaměstnance  posílat  na  školení.  Oceňuji 

validitu webu iDNES.cz a doporučuji i nadále sledovat tuto problematickou oblast tak, jako dosud. 

Taktéž jako velikost stránky, která měla optimální velikost  tzn. bezproblému se zobrazuje všem 

čtenářům webu iDNES.cz

V oblasti nápaditosti pro web iDNES.cz bych doporučila zaměřit se na to, co mnoho firem 

na svých internetových stránkách má, ale internetové zpravodajství to nenabízí. Jedná se o nabídku 

zpráv v cizím jazyce. Jediné internetové zpravodajství aktualne.cz nabízí tuto službu a získává si 

tím určitou konkurenční výhodu. Proto bych webu iDNES.cz doporučila co nejrychleji zareagovat 

na tuto výhodu a  nabízet  rubriku zpráv v anglickém a německém jazyce.  Čtenáři  by zde našli 

zprávy domácí i ze zahraničí v těchto jazycích. Zprávy by mohly být v podobě článků, jak je tomu

v české verzi zpráv nebo zkrácené v podobě krátkého odstavce. Úspěch tohoto návrhu by mohl být 

v  získání  nových  zahraničních  čtenářů,  ať  už  žijících  v  zahraničí  a  zajímajících  se  o  českou 

ekonomiku, dění v ČR nebo žijících v ČR např. studenti, pracovníci zahraničních firem atd. Pro 

zmíněné čtenáře může být český jazyk složitý a mohli by ocenit právě tuto možnost čtení zpráv na 

internetu.  Oceňuji  množství  médií  nabízených  na  webu  iDNES.cz.  Čtenář  si  může  číst  nejen 

nejnovější zprávy, ale také je může sledovat v televizi iDNES a poslouchat v rádiu.

Vnímání iDNES.cz z pozice nezávislého čtenáře zpráv

Důvěryhodnost  internetové  stránky  může  být  významnou  konkurenční  výhodou,  jednak

z  hlediska  posilování  značky,  ale  také  v  poměru  návštěvníků.  Každý  dá  raději  přednost 

důvěryhodným stránkám před méně hodnověrnou konkurencí. Otázkou však je, co si pod slovem 

důvěryhodnost lidé představují. Studie Consumer WebWatch již v roce 2005 upozornila na to, že 

téměř polovina návštěvníků internetu hodnotí  důvěryhodnost webu podle vzhledu. Právě důvěra 

zákazníků, v případě zpravodajských stránek čtenářů je základem jakéhokoliv podnikání, obzvlášť 

na internetu. 
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Web iDNES.cz má bezpochyby velkou konkurenční výhodu v oblasti posuzování vzhledu, 

což vyplývá z marketingového průzkumu. Většina čtenářů zpráv byla spokojena z prvním dojmem 

stránky, barevnou sladěností  stránky, barevným zvýrazněním písma u textů a nadpisů, čitelností 

písma  v  nadpisech  zpráv,  strukturováním textů  do  přehledných  odstavců,  snadnou  orientací  na 

stránce, dostatkem informací a čtivostí zpráv. Tyto jmenované faktory jsou základními prvky pro 

vnímání vzhledu internetové stránky a zcela určitě velká část čtenářů je vnímá jako podstatnou část 

důvěryhodnosti. Na druhou stranu důvěryhodnost tohoto webu byla zhodnocena negativněji. Zde se 

potvrdila výše zmíněná studie o tom, jak lidé důvěryhodnost hodnotí, kdy jedna část čtenářů podle 

vzhledu  a  druhá  část  podle  svého  úsudku,  znalostí  aj.  Zde  bych  doporučila  stále  pracovat  na 

faktorech, které jsou součástí webu, ať už se jedná o barevnost – měnit barevnost pomocí odstínů 

základních barev nebo doplňovat texty nejnovějšími mutlimediálními prvky. Důležité je také dbát 

na úpravu textů a psát i méně obsáhlé texty pro čtenáře, kteří se vyhýbají dlouhým, i když obsáhlým 

zprávám.  U  druhé  skupiny  čtenářů  bych  doporučila  zaměřit  se  na  informovanost  těch,  kteří 

důvěryhodnost vnímají na základě informovanosti, svého uvážení aj. Každý rok, na konci listopadu 

probíhá soutěž „Křišťálová lupa“, kde server iDNES.cz získal v roce 2008 „křišťálový hattrick“. 

Jedná se o cenu za nejlepší zpravodajství na internetu. V této soutěži hlasovalo 64 tisíc čtenářů. Toto 

číslo je dosti veliké na to, aby server na toto ocenění reagoval a upozornil na to ostatní. Navrhovala 

bych kampaň v podobě zdůraznění tohoto ocenění na internetu. Do této kampaně bych zapojila 

partnerské  servery  TOPkontakt.cz,  JobDNES.cz,  Automodul.cz,  Klikniavolej.cz,  Ukazse.cz, 

Rajce.net, Alik.cz, Jizdnirady.cz, Klikni.cz a TV Óčko. Cílem by bylo upozornit uživatele internetu 

na  tuto  tuto  soutěž  a  podpořit  vhodnou  reklamou,  bannerem  na  „křišťálový  hattrick“  serveru 

iDNES.cz  a  svým způsobem upozornit  na  to,  že  iDNES.cz  je  nejlepším zpravodajstvím.  Tuto 

kampaň bych také  navrhovala  dát  do  partnerské  redakce  novin  MF DNES.  Nejprve bych tedy 

doporučila upoutat návštěvníky partnerských webů na web iDNES.cz. Jednalo by se o hypertextové 

odkazy na zprávy ve stejném formátu jako na úvodní stránce iDNES.cz tzn. obrázek týkající se 

zprávy, nadpis a první dvě věty zprávy. Na partnerské internetové stránce by byly tři nejnovější 

zprávy umístěny v levé části  úvodní stránky,  které by lákaly návštěvníky vstoupit  také na web 

iDNES.cz, aby si přečetli  celý článek. Zároveň bych doporučila spolupráci s redakcí novin MF 

dnes, kde bych na úvodní stránce vedle loga umístila odkaz na web iDNES.cz. U vybraných článků 

v  novinách  bych  doporučila  odkaz  na  web  iDNES.cz,  kde  by  se  čtenáři  novin  mohli  podívat 

například na videozáznam zprávy. Týkalo by se to zpráv politických a katastrofických (zemětřesení, 

laviny, ničivá tornáda aj.). Tuto předkampaň navrhuji zahájit v období červenec až září 2009. Poté 

bych spustila  kampaň v  období  říjen  až  listopad 2009,  kdy kromě zpráv  by weby obsahovaly 

bannery se zdůrazněním iDNES.cz jako nejdůvěryhodnějšího serveru a informaci o tom, že bude 
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probíhat soutěž „Křišťálová lupa“. Náklady na celkovou realizaci by neměly být tak vysoké, jelikož 

se jedná o spolupráci s partnerskými weby. Přínos pro iDNES.cz by mohl být v získání většího 

počtu čtenářů, větší známosti u lidí a dokonalejší způsob komunikace mezi webem a lidmi.

Rozšíření rubrik

V dnešní době je nejvíce uživatelů internetu mezi mladými lidmi, a ti jsou také z velké části 

studenti.  Navrhovala bych serveru iDNES.cz vytvořit rubriku pro studenty o studentech, kde by 

byly informace o tom co dělají mladí lidé nejen v ČR, ale po celém světě. Informace by zde mohly 

být  o  studiu,  o  tom čemu se věnují  mladí,  problémy mladých aj.  Mohly by zde být  i  soutěže 

například jen o reklamní předměty iDNES.cz, které by mohly zvýšit povědomí u lidí.
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7  Závěr

V diplomové práci byla zhodnocena konkurenční pozice zpravodajského serveru iDNES.cz 

na  českém  trhu  internetových  obecných  zpravodajských  serverů.  Z  hlediska  srovnání  kritérií 

internetových stránek a vnímání těchto stránek lidmi jsem zvolila oblast obecného zpravodajství, do 

které  se  řadí  také  internetový  server  iDNES.cz.  Tímto  jsem vyřadila  z  hodnocení  společenské 

magazíny, bulvární a sportovní zpravodajství, jelikož by bylo toto srovnání zpravodajských webů 

neadekvátní.

Serverů poskytujících obecné zpravodajství je velké množství, a proto jsem vybrala šestici 

největšího konkurentů podle průzkumu agentury NetMonitor, z nichž je iDNES.cz jedním z nich. 

Jeho největší rivalové v oblasti známosti a návštěvnosti jsou weby novinky.cz a aktualne.cz, což 

vyplynulo z primárního výzkumu. 

Zpravodajských  server  iDNES.cz  a  jeho  konkurenti  byli  hodnoceni  na  základě  kritérií 

webových stránek a postojů respondentů k těmto stránkám. Z těchto výzkumů byly poté určeny 

chyby, slabiny a přednosti serveru iDNES.cz ve srovnání s konkurencí.

Z  výsledků  výzkumu  vyplynula  následující  zjištění.  Zpravodajské  weby  jsou 

nejoblíbenějším prostředkem pro získávání zpráv. Rychlost, kterou jsou zprávy dodávány na weby 

je ohromující, avšak technické aspekty některých stránek jsou pro dnešní dobu nedostačující. Jedná 

se zejména o samozřejmosti  jako používání správného html jazyka,  optimální velikost  obrázků, 

postupného řazení stylů, cizojazyčné zprávy nebo posílání zpráv formou SMS,MMS. 

Současným trendem je hodnotit internetové stránky podle důvěryhodnosti. Firmy v tomto 

spatřují  určitou  konkurenční  výhodu,  jednak  z  hlediska  posilování  značky,  ale  také  v  poměru 

návštěvníků. Stejně tak je tomu u zpravodajských internetových stránek. Problémem však je, že 

jedni  návštěvníci  internetu  hodnotí  důvěryhodnost  webu  podle  vzhledu  a  druzí  dle  nabytých 

zkušeností a získaných informací. Tento problém byl potvrzen výzkumem a tudíž je důležité pro 

zpravodajské  weby  soustředit  se  na  barevnou  úpravu  stránky,  písmo,  strukturu  textů,  snadnou 

orientaci na stránce a dostatek vizuálního materiálu. Tímto weby osloví jednu část čtenářů a druhou 

část musí oslovit vhodnou formou komunikace tak, aby v nich vzbudily důvěru.
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Seznam zkratek

a. s. akciová společnost

aj. a jiný, a jiní, a jinak

apod. a podobně

CO2 oxid uhličitý

CSS kaskádové styly – šablony pomocí nichž se formátuje webová stránka. Určují 

tedy jak mají vypadat různé elementy na stránce (nadpisy, odstavce, odkazy).

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

ČT24 kanál veřejnoprávní televize

e-mail elektronická pošta

EU Evropská unie

EU27 státy EU

EUROSTAT Evropský statistický úřad

FTP protokol pro přenos souborů

HDP hrubý domácí produkt

HTML, XHTML označovací jazyk pro hypertext;  základní značkový jazyk, ve kterém jsou  

psány internetové stránky a jenž popisuje jejich vzhled

http hypertextový přenosový protokol

chat komunikační internetová služba

ICQ komunikační internetová služba

ISSN mezinárodní standardní číslo sériové publikace, obdoba ISBN

IT informační technologie

Javascript skriptovací jazyk vyvinutý společností Netscape.

Kč koruna česká

Klíčová slova slova, která jsou vložena do vyhledávače

MF Mladá fronta dnes

mil. milion

MMS vylepšená verze krátkých textových zpráv, která umožňuje uživatelům 

mobilních telefonů posílat multimediální zprávy

např. například

noframes obsah této značky se zobrazuje ve vyhledávači v případě, že web používá  

rámce.
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obr. obrázek

OSSZ okresní správa sociálního zabezpečení

PageRank číslo, které udává jak populární je webová stránka na internetu. Základem  

této popularity je kolik kvalitních odkazů vede na webovou stránku

PDA digitální kapesní organizér

pozn. poznámka

prohlížeč software, který se používá na zobrazování webových stránek na internetu – 

mezi nejrozšířenější patří Microsoft Internet Explorer, Opera a Mozilla

Robot Softwarový program, který je součástí vyhledávače – prochází web, následuje 

odkazy, stahuje text webových stránek a ukládá je do databáze.

RSS formát pro výměnu obsahu

SEO Search Engine Optimization, nástroje pro optimalizaci webů

Server počítač, na kterém jsou umístěny webové stránky

SKYPE komunikační internetová služba

SMS systém krátkých zpráv

TCP/IP řídící přenosový protokol/ protokol Internetu

tis. tisíc

TV televize

tzv. takzvaně

URI univerzální identifikátor zdroje; univerzální jmenné schéma pro identifikaci 

dokumentů v prostoru www

USA Spojené Státy Americké

viz lze vidět

vyhledávače software,  který  stahuje  a  indexuje  webové  stránky  do  databáze  a  v  této

databázi umožňuje uživatelům vyhledávat pomocí dotazů.

www celosvětová síť; distribuovaný soubor dokumentů v Internetu, lze jej 

hypertextově prohledávat
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