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Anotace 

Diplomová práce se zabývá organizační strukturou redakce časopisu a webu pro ženy – 

Blesk pro ženy a Blesk pro ženy.cz. Redakce je součástí mediální organizace Czech News 

Center. Čím dál častějším modelem fungování rozdílných platforem médií je jejich 

spojování v jednu redakci, která tvoří obsahy pro různé kanály, tzv. multimediální, 

konvergovaná redakce. Diplomová práce se zabývala tím, zda tento trend v mediální 

produkci zasáhl i redakci Blesku pro ženy. V případě tohoto média se tato optika zkoumání 

nabízela, protože jde o jednu redakci pod jednou vedoucí. Dalším z cílů bylo určit 

profesionální identitu redaktorek pracujících pro lifestylové médium, a dále co v prostředí 

Blesku pro ženy znamená multiskilling, jaká jsou specifika ve fungování redakce složené 

z žen a jejich přístup k výzvám, které konvergence přináší. Kvalitativní výzkum probíhal 

formou rozhovorů s redaktorkami a editorkami jak z tištěného, tak i online Blesku pro 

ženy, a prostřednictvím zúčastněného pozorování v redakci. 

 

 

 

Annotation 

This diploma thesis focuses on the organizational structure of the magazine and the web 

site for women – Blesk pro ženy and Blesk pro ženy.cz. The editorial office is part of the 

Czech News Center media organization. An increasingly common model for the operation 

of different media platforms is merging them into one newsroom, in which the editors 

produce the content for different channels. It is the so-called integrated, multimedia or 

converged editorial office.  The diploma thesis aims to find out, whether this trend of 

convergence in media production has also affect on the editorial office in Blesk pro 

ženy.  Another goal is to identify the professional identity of editors working for the 

lifestyle medium, and what does multiskilling and multimedia journalist mean in the 

context of Blesk pro ženy. Finally, the aim is to discover, what are the specifics in the work 

practice of an editorial staff composed of women. As for the methodology, a qualitative 

research was formed by interviews with editors from both printed and online platform, and 

also the method of participant observation was applied. 
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Úvod 

 

Mediapolis, název dnešního světa, ve kterém žijeme (Silverstone, 2007). V překladu by to 

znamenalo žít v mediovaném veřejném prostředí, kde média umožňují získat a přesáhnout 

každodenní zkušenost. Média jsou pro nás součástí každodenního života a já jsem se 

rozhodla ve své diplomové práci zaměřit se na jednu z jejich částí. Jako téma své 

diplomové práce jsem si zvolila svět lifestylových časopisů a webů, který je mi blízký, 

protože v médiích sama pracuji. To mi bylo při psaní diplomové práce velkou výhodou, na 

druhou stranu však bylo nutné udržet si od tématu odstup, který je nezbytný při vytváření 

jakéhokoliv výzkumu. 

Jak funguje redakce tvořící obsah časopisu a webu pro ženy? Tato otázka provází celou 

diplomovou práci a stala se též hlavní výzkumnou otázkou v praktické části práce (v 

kvalitativním výzkumu). Proč jsem si vybrala zrovna toto téma? Protože existuje jen málo 

výzkumů zaměřených na redakce s ženskou tematikou, v českém prostředí dokonce nejsou 

provedeny žádné průzkumy. Blesk pro ženy je navíc součástí jednoho z největších 

mediálních domů Czech News Center a na pozicích čtenosti v segmentu lifestylových 

webů obsazuje druhou příčku (NetMonitor.cz, 2018). 

Středem mého zájmu byla tedy organizační struktura redakce časopisu a webového 

magazínu pod jednou značkou Blesku pro ženy a zvolenou optikou byla konvergence, 

multiskiling a cross-media. Jsou to koncepty, které jsou součástí žurnalismu 21. století. Do 

jaké míry jsou tyto koncepty zakořeněné uvnitř redakce? Jak ovlivňují její každodenní 

rutiny? Liší se redakce časopisu a webu, nebo pracují stejně, jen se liší tím, na jakou 

platformu vytvářený obsah patří? 

Časopis Blesk pro ženy vznikl roce 2004. O dva roky let později přibylo i jeho webové 

dvojče a v prostoru vznikla spojená redakce časopisu a webu. Co se týče image Blesku pro 

ženy, jedná se o mainstreamový časopis a web pro ženy od 18 do 100 let. Podle Jenkinse 

nebo Listera je definicí dnešní doby nejen to, že je digitální, ale že ji vystihuje i tekutost. 

Tekutost mezi žánry, mediálními obsahy i mediálními profesemi. Jaké dopady to může mít 

na fungování redakce webu a tištěného časopisu? 

První, teoretická část se věnuje obecně mediálním organizacím, a to zejména jejich 

hierarchii a struktuře. Další kapitolou jsou nová média z pohledu toho, co do mediální 

krajiny přinášejí „nového“, s důrazem na internetové magazíny. 
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Poté přichází na řadu konvergence a cross-media, koncepty, které prostupují celou prací. 

Konvergence se může týkat spousty aspektů, podle Jenkinse (2006) celé kultury. Vzhledem 

k tomu, že předmětem výzkumu je fungování redakce webu a časopisu, zaměřila jsem se 

především na konvergenci v oblasti žurnalismu. Co může konvergence znamenat 

v prostředí redakce, jak může ovlivňovat její fungování a samotné rutiny novinářů? Jedná 

se v případě Blesku pro ženy o jednu multimediální redakci, která produkuje obsahy na 

různé kanály, anebo se jedná o dvě samostatné redakce? Z toho plyne to, jaká je struktura 

redakce, jaké jsou její zvyklosti a jak funguje. Součástí této kapitoly jsou i různé modely 

konvergovaných redakcí, do kterých jsem na základě analýzy výzkumu zasadila i 

fungování Blesku pro ženy. 

Na to navazuje téma multiskillingu ve smyslu toho, co všechno musí novinář 21. století 

zvládat, když jen psaní nestačí. Následuje pojem cross-media a co to znamená v prostředí 

redakce. Jak může cross-media probíhat a jak to ovlivňuje náplň práce novinářů? 

Další kapitola se zabývá výzkumy na téma konvergence redakcí a jak změny, které s tím 

souvisejí, novináři vnímají, tedy co tvoří identitu konvergovaného novináře současnosti. 

Posledním oddílem teoretické části je svět ženské redakce. Jak může vedení redakce 

ovlivňovat celou její kulturu? 

Začátek empirické části popisuje metodologii mého výzkumu. Poté přechází v analýzu dat 

sesbíraných prostřednictvím rozhovorů s redaktorkami a editorkami jak z časopisu, tak i 

z online redakce Blesku pro ženy, a prostřednictvím zúčastněného pozorování chodu 

redakce. 
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Teoretická část 

 

1 Mediální organizace 

 

Předmětem mé diplomové práce je fungování redakce webu a časopisu. V prvním oddíle 

teoretické části se zaměřím obecně na mediální organizace. 

Mediální organizaci lze definovat slovy Marka Deuzeho (2017), který říká, že dnešní 

povahu mediální organizace je třeba chápat nikoli jako uzavřenou entitu, ale spíše jako 

otevřený systém, který spolupracuje napříč s dalšími subjekty. Na konečných výstupech se 

tak podílejí lidé zevnitř, ale i zvenčí firmy (Deuze, 2017). 

Obecnější definicí by bylo, že se jedná o instituce, v jejichž prostředí vznikají mediální 

obsahy. Jejich vznikání je ovlivňováno několika faktory: ekonomické zájmy organizace, 

mediální rutiny v redakcích, dělba práce a časové rozvržení práce (Reifová, 2004). 

Trendem mezi organizacemi byl a stále zůstává nadnárodní charakter a propojování 

redakcí. Nadnárodní organizace pak udávají směr, kterým v současnosti média směřují. 

Mezi změny, které v mediálních organizacích můžeme v posledních letech najít, patří 

flexibilnější pracovní doba, korporátní kultura, digitální technologie, multimediální 

produkce a multimediální praxe (Cottle, 2003). Tyto aspekty nyní rozeberu blíže, protože 

v českém prostředí to vypadá jinak, především co se nadnárodních korporací týče. 

Mediální organizace prošly v posledních letech významnou změnou ve dvou ohledech.  

Vznikají konvergované multimediální domy, ve kterých dochází ke slučování redakcí pro 

různá média, a také se mění povaha jejich vlastnictví (Erdal, 2011). Co se týče vlastnictví 

médií na české mediální scéně, v uplynulých letech došlo k proměně trendu, čemuž se 

v textu věnovali Němcová Tejkalová a Láb (2016). Je tendence přecházet od velkých 

nadnárodních vlastníků k lokálním podnikatelským subjektům. To je přesně případ 

mediálního domu Czech News Center, kam spadá Blesk pro ženy, a který byl zakoupen 

českou skupinou J&T (Němcová Tejkalová, Láb, 2016). 

V dnešní době jsou média neoddělitelnou součástí života, prostupují všemi jeho aspekty. 

Jsou tím, co prostupuje celou současnou kulturu, protože média propojují svět. To zároveň 

z médií vytváří nástroje pro byznys. Jsou oknem do světa, ale zároveň jeho zrcadlem 

(Deuze, 2007;  Cottle, 2003). 

Mediální organizace v 21. století jsou tedy propojené, definuje je cross media a 
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multimedialita, což jsou koncepty, které budou vysvětleny později. Definuje je ale také 

spojení kreativity a komerce/byznysu. V mediálních organizacích pak pracují novináři 

vlastně za hranicí žurnalismu. Alespoň takového, jaký byl dříve definován, protože se 

neustále mění jeho konvence a praktiky (Deuze, 2017). 

1.1 Média jako kreativní průmysl 

 

Mediální organizace jsou místem, kde se střetává kreativita s cíli obchodních podniků. 

Média mají tu svobodu vytvářet kreativní kulturní obsahy, ale zároveň jsou navázané na 

management obchodních podniků (Deuze, 2007). Tento základní konflikt mezi tvůrčí a 

manažerskou kulturou se projevuje mimo jiné ve vztahu k publiku, kdy novináři nechtějí 

tolik se podřizovat publiku, co se týče orientace svých článků, zatímco snahou manažerů je 

publiku vyhovět (Reifová, 2004). Protože cílem komerční mediální organizace je 

především prosperující podnik a samozřejmě zisk. 

Se změnou v chápání mediálního světa jako „průmyslu“ nebo komerčního podniku musejí 

novináři, a všichni, kdo pracují v médiích, čelit nové výzvě – jejich schopnosti a talent jsou 

nyní měřeny a ovlivněny komerčním úspěchem. Tato tendence ale rozhodně není 

novodobým trendem, objevila se už v 70. letech, kdy se začalo rozvíjet soukromé 

vlastnictví médií.  Svoboda v tvorbě je nyní omezena dalšími podmínkami a to může být 

mediálními profesionály vnímáno jako snížení kvality jejich práce. V mediálním prostředí 

jde tedy o konvergenci – konceptuální i praktickou konvergenci kreativního umění a 

kulturních podniků v masovém měřítku (Hartley, 2005). 

Mediální organizace jsou víceméně kombinací veřejnoprávních médií nebo komerčních 

podniků. Mediální produkty a obsahy jsou prodávány, ale na druhé straně i publikum je 

prodáváno inzerentům. Tento posun je výsledkem celkové proměny mediálních organizací 

v posledních letech, tedy od 70. let minulého století, kterou charakterizuje růst, integrace, 

globalizace a koncentrace vlastnictví.  Koncentrace vlastnictví znamená pohlcování 

menších, dříve nezávislých typů médií většími firmami, což má za následek především 

menší kontrolu nad editováním a homogenizaci napříč tituly v jednom vydavatelství. 

Výzkumy (Schulz a kol., 2005; Marjoribansk, 2000) však nepotvrdily, že by nezávislost 

nebo korporátní vlastník ovlivňovali kvalitu práce. Důsledkem těchto trendů je nejen 

fluktuace pracovníků z jednoho titulu do dalšího, ale i fluktuace v rámci samotné redakce, 

jen do jiné pozice. Otevření mediálního trhu nadnárodním příležitostem a technologický 
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vývoj měly za důsledek konvergenci mediálních organizací a vznik cross-media 

organizací, kde spolupracují různé platformy a obsah sdílejí mezi sebou (Deuze, 2007). 

K této problematice se ale dostanu blíže až v další kapitole. 

1.2  Struktura redakce v mediálních organizacích 

 

Co se týče uspořádání mediálních organizací, tak jsou nyní akademiky vnímány jako volný 

systém, jehož části spolupracují. Deuze (2007) nabízí dva pohledy na tento názor, jak 

mediální organizaci chápat: jako soubor na sebe volně navázaných jedinců, kteří spolu 

dočasně spolupracují. Druhý pohled říká, že stále velká míra mediální práce je zhotovena 

v rámci kontextu rozlehlého, hierarchizovaného a byrokratického byznysu. Obsah, který je 

tvořen redakcemi, není jen autonomním výtvorem té dané redakce, ale má i vazby jinam, 

například na inzertní oddělení nebo časté využívání externích pracovníků. Avšak mediální 

práce stále zůstává hlavně na úrovni jednotlivce a v rámci týmu. Nelze ale opomíjet vliv 

globalizace, který způsobil, že distribuce a marketing médií se staly nadnárodní záležitostí 

a na mediální obsahy mají vliv. Čím více je médium orientováno tržně, tedy na výdělek, 

tím více pokrývá témata týkající se zábavy nebo sportu. Obsahová skladba se také liší 

podle zaměření cílového publika a také inzerce, která je součástí obsahů daného média. 

„Tlaky ze strany mediální organizace na novináře mohou zapříčinit, že nemůže objektivně 

popisovat svět a nezávislá žurnalistická kultura se nemusí shodovat s cíli mediální 

organizace“ (Shoemaker, Reese, 2014, s. 157). Novináři pracují v komplexním prostředí, 

někde mezi svými vlastními kreativními snahami a neustále se měnícím nadnárodním 

kontextem vazeb, vztahů, požadavků a tlaků ze strany kolegů, uživatelů, zaměstnanců a 

klientů. Toto nejsou ale jediné faktory, které mají vliv na obsah. 

Co dalšího ovlivňuje celou tvorbu mediálních obsahů? Nikdy to není jen novinář nebo 

organizace, ale vstupují do toho také elementy sociální struktury (organizace práce, časové 

rozvržení, rozpočet, prostor, vlastnictví médií a další) a normy, hodnoty a způsoby práce 

jednotlivců. To všechno vytváří jeden celek, který žije v symbióze. Mediální práci můžeme 

chápat jako produkci kultury i mimo instituce, tvoří ji jak profesionálové, tak i amatéři a 

vzniká napříč různými médii (Deuze, 2007). 

Otázkou je, zda novinářská autonomie nebyla obětována byznysu a výdělku. Tyto obavy  

vznikly, když se začala zvětšovat komplexnost struktury mediálních organizací. Čím více 

úrovní je mezi novináři a řízením organizace, tím více je v ohrožení jejich autonomie. Stále 
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zůstává nezodpovězeno, zda obsah, který je prezentován médiem, je prezentován pro jeho 

důležitost pro publikum, jeho aktuálnost nebo uměleckou hodnotu, anebo kvůli tomu, že 

zapadá do širšího marketingového schématu organizace (Shoemaker, Reese, 2014). 

Hierarchii uvnitř mediální organizace popisuje Deuze (2007) jako heterarchii. Řízení a 

organizace mediální práce jsou obvykle nepředvídatelné a často probíhají v chaotických 

cyklech. Uvnitř organizace totiž vzniká napětí mezi jednotlivými posty, které jsou ze své 

podstaty hierarchické. Do toho pak vstupuje ta kreativní část, která je nepředvídatelná, a 

proto do struktury vnáší chaos. Podstatou je pak týmová práce. 

Mediální organizace většinou neřídí jejich vlastník, ale manažeři k tomu pověření. Jen 

v některých případech, většinou u menších lokálních firem, je šéfredaktorem zároveň i 

vlastník. Redakce je řízena tedy manažerem na postu šéfredaktora, poté následuje editor a 

pod něj spadá redakce. Kromě těchto postů se na fungování redakce podílejí produkční, 

marketingoví, inzertní a administrativní pracovníci. S novými technologiemi je ale častou 

praxí, že vznikají multimediální posty (Čuřík, 2012). 

 Každá redakce má ustanovené pracovní rutiny, bez nichž by každodenní práce nebyla 

možná. Umožňuje to kontrolu práce a také poskytuje prostor pro reagování na aktuality. 

Rutiny pak vytvářejí soubor pravidel, kterými se redakce řídí (Trampota, 2006). Přičemž 

rutiny můžeme najít při tvoření agendy, vyhledávání informací a při konečném zpracování 

obsahů.  Podobu vytvářených obsahů pak ovlivňují tlaky ze strany publika, to, co „chce“ 

číst, tlaky ze strany mediální organizace a ze strany zdrojů. 

Redaktor nebo reportér je klíčovou postavou v tvorbě obsahů a aktivně vyhledává témata. 

Zároveň se většinou nevyhne střetu s články od PR agentur, ale rozhodně by neměl být jen 

prostým opisovačem tiskových zpráv. Před odevzdáním článku by si měl práci po sobě 

zkontrolovat, ale to často není skoro možné v souvislosti s důrazem na rychlost, a to 

především na online platformách, kde je tlak na rychlost ještě větší. Situace v redakcích je 

ale spíše taková, podle Čuříka (2012), že počty redaktorů se snižují, a tak na každého 

z nich zbývá více práce. Proto pak PR zprávy přijdou vhod, protože je to materiál, který lze 

využít s vynaložením minimálního množství energie, na rozdíl od vlastních článků.   

Klíčovou osobou redakce je editor. Editor je řídící osobou redakce, který je zodpovědný za 

publikovaný obsah. Jeho prací je konečná kontrola článků.  Kritické hlasy ale říkají, že 

novináři jsou tlačeni do toho, aby toho zvládali hodně, což může mít za následek, že 

nebudou mistry ničeho. Umět psát už nestačí. Požadavky na větší záběr nespadají jen na 
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redaktory, ale samozřejmě i na editory, kteří by se měli umět orientovat ve více oblastech 

novinářské práce (Huang, 2003). 

 

2 Aspekty žurnalistiky 21. století  

2.1 Nová média a internetové magazíny 

 

Nová a tradiční média se spojují v jeden celek, jako v případě redakce Blesku pro ženy. Ať 

už střed, nebo spolupráce časopisu a webového magazínu je předmětem mé diplomové 

práce.  Co jsou to ale nová média? Čím jsou nová? Jaké nové aspekty to přináší do 

mediální roviny? 

Název nová média je tak trochu vyprázdněný, protože jsou všechno, jen ne nová. Jejich 

novost jim ale svým způsobem zůstává v určitém smyslu, protože se stále mění. Tento 

název jim zůstává tedy spíše ze zvyku.  Co je definuje? Síťovost, tekutost, interaktivita, 

aktivita publika, digitalizace, rozmanitost, multimedialita, virtualita, hypertextualita. To 

jsou hlavní atributy nových médií podle autorů, jenž se jimi zabývají (Macek, 2013; Lister, 

2010). 

Nové technologie mají vedoucí postavení a stará média pomalu, ale jistě zanikají, ale 

zanechávají svůj stín (McLuhan, 2000). Digitální média jsou extenzí těch tradičních, 

analogových.  Jsou rozšířením principů, které zde už existovaly. Avšak povaha této změny 

je tak dalekosáhlá, že se to nevnímá jako pouhé rozšíření, ale jako úplná změna (Lister, 

2013). 

Nová média, neboli digitální, jsou zpravidla ty komunikační prostředky, které používají 

k přenosu sdělení počítačové technologie (Reifová, 2004). Zahrnuje to internetová média, 

ale i třeba digitální televizi, počítačové hry nebo blog. Mezi to samozřejmě patří i 

internetové magazíny. Termín tedy v širším smyslu označuje změny v mediální produkci, 

distribuci a užití (Lister, 2010). 

Nová média rozbila tradiční vztah podavatele a příjemce, kdy v případě tradičních médií 

byl jasně definovaný. V dnešní době je až příliš snadné vytvořit nějaký mediální obsah a 

ten zveřejnit. Z příjemce je najednou podavatel, ale zároveň nadále zůstává i příjemcem, 

protože obě aktivity může měnit kdykoli, z minuty na minutu. Stal se z něj tak prosumer 

(Poster, 1995) a produser (Bruns, 2008).  Za slovním spojením prosumer stojí původně 
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Alvin Toffler (1980, Third wave). Mark Poster (1995) definuje prosumera jako proměnu 

symetrie vztahu podavatele a příjemce, kdy producenti ztrácejí kontrolu nad informacemi 

ve veřejném prostoru. 

Axel Bruns  mluví o konceptu produsage (spojení slov production-usage), kdy nejde o 

produkci v pravém slova smyslu. Do ní se může bez větších potíží zapojit příjemce sdělení, 

což z něj dělá ne příjemce, ale „produsera“. Příkladem je Wikipedie, kde můžeme obsah 

přijímat, ale také do něj zasahovat, měnit ho i vytvářet nový. Jde o tvoření obsahu 

propojenou skupinou, která nemá hierarchii ani žádnou kontrolu zvenčí. „Nejde o pasivní 

užívání obsahů, ale o aktivní uživatele, z nichž někteří se do produkce obsahů zapojují více 

a druzí méně. Motivací je buďto jejich osobní užití, nebo někteří se zapojují více ve smyslu 

toho, že přispívají ke konstruování společenských vazeb a společného obsahu“ (Bruns, 

2008, s. 23). Z toho plyne Brunsovo pojmenování příjemců mediálních obsahů: produser, 

které dává důraz na střídání role v produkování (production) a užívání (using) obsahů. Tito 

jedinci jsou pak v hybridní pozici – jsou uživateli – produsers- v aktu produsage. (Bruns, 

2008). 

Pro nová média je typická absence hranic, jak v aspektu uživatelů a podavatelů, tak i v tom 

smyslu, že mediální obsahy se přelévají z jednoho média do druhého. Proto se dnešní doba 

dá nazvat nejen digitální, ale i transmediální (Lister, 2010). 

Dalším aspektem, který by definoval média, je jejich dosah, nebo jinak řečeno šiřitelnost. 

Pokud se médium nešíří, je mrtvé, říká Henry Jenkins (2013). V dnešní době je ukazatelem 

úspěšnosti internetového magazínu počet „lajků“ nebo sdílení daného článku po sociální 

síti. Aktivita uživatelů je tím, co mění mediální krajinu. Jde o změnu z distribuce spíš 

k cirkulaci. To souvisí i s posunem ve vnímání publika, kdy v časech tradičních médií bylo 

vnímáno jako pasivní masa, která přijímá sdělení nezměněně tak, jak ho podavatel vyslal. 

To už ale samozřejmě dávno neplatí, jak dokázal Stuart Hall už v sedmdesátých letech 

dvacátého století se svojí teorií kódování a dekódování. Uživatelé mediálních obsahů 

v době digitální spoluutvářejí mediální obsahy (Jenkins, 2013). 

Pro digitální média je důležité to, aby v obrovském počtu konkurentů dokázala obstát a 

hlavně zaujmout. Henry Jenkins (2013) to popisuje jako „lepivost“. Médium se snaží svého 

čtenáře zaujmout a „přilepit“ jeho oči na své mediální obsahy na tak dlouho a tak často, jak 

to jen je možné. S tím souvisí design a intuitivnost internetových magazínů a stejně tak i 

chytlavé titulky. Čím vyšší čtenost, tím lepšímu inzerentovi může majitel magazínu 
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nabídnout čtenářovu pozornost. Články na pozadí reklamních obrázků a sloganů jsou 

běžnou praxí. Díky tomu je ale možné, že přístup na internetové magazíny není 

zpoplatněný. Do jaké míry je reklama čtenářům nepříjemná, je diskutabilní.  Ukazatelem 

úspěšnosti je tedy počet „page views“, neboli zobrazení stránky, a jak dlouho čtenář na 

daném obsahu vydržel, než se rozhodl proklikat dále. 

Nová média přinesla do mediální praxe tekutost – mediální žánry nejsou tak oddělitelné, 

jak dřív bývaly, to samé platí o mediálních profesích, a v konečném důsledku i o regulaci 

mediálních obsahů, která je v současné situaci nemožná, vezmeme-li v potaz rozmanitost a 

mohutnost nabídky mediálních obsahů, ke které mají uživatelé internetu přístup (Lister, 

2010). 

Obecnými znaky, které definují nová média, jsou podle Martina Listera (2010) nové 

textové žánry, formy jejich zobrazení a jejich užití. Dále pak nové způsoby reprezentace 

reality, nový vztah mezi podavatelem a příjemcem, jak už jsem zmiňovala, nový způsob 

vnímání identity a komunity, což souvisí s tím, že digitální média nám umožňují vymazat 

vzdálenosti, místo i čas. A v neposlední řadě jsou definovány tím, že mají odlišné vzorce 

organizace a produkce (Lister, 2010). 

Pro upřesnění toho, jaká jsou nová média, využiji rozdělení autora Karola Jakubowitze 

2013), který digitální média dělí na tři skupiny: 

 Nová média 1.0: etablovala se před érou současné konvergence (např. Teletext), 

byla spíše dodatkem k tradičním médiím. 

 Nová média 2.0: to jsou média, která jsou založená na digitální technologii a 

vznikla v důsledku konvergence médií. Definuje je to, že jsou digitální, 

interaktivní, hypertextové, virtuální a síťové (sociální sítě, blogy, cloudová úložiště 

a podobně). 

 Nová média 3.0: plně integrovaná a konvergovaná média (chytré telefony, tablety 

či chytré televize). 

 

Rozdíl mezi tradičními a novými médii tkví v jejich povaze – tradiční média mají tendenci 

být fixovaná, pevná. Digitální média mají naopak tendenci být tekutá a proměnlivá. To 

zapříčinilo i základní změnu ve vztahu producent – publikum. Hranice mezi nimi už není 

znatelná (Lister, 2010). 
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Tradiční média nabízela obsah k pasivní konzumaci, zatímco digitální média nabízejí 

interaktivitu. Interaktivita je jednou z charakteristik digitálních médií. Ale v jakém smyslu? 

Tato média tedy mají větší potenciál v zapojení uživatelů do mediálních textů, větší 

nezávislost na zdrojích, odkud získáváme informace, individualizované používání médií a i 

větší možnost výběru, jaké médium používat. Posun by bylo možné definovat jako 

participativní kulturu, která vyjadřuje kontrast právě oproti tradičním médiím a pasivnímu 

užívání médií. Producent a příjemce se dostal skoro na stejnou úroveň, ale rozhodně ne 

stejnou (Jenkins, 2006) V tomto kontextu by bylo dobré zmínit pohled autora Nica 

Carpentiera, který novost a unikátnost nových médií uvádí na pravou míru. V tomto 

kontextu zmiňuje tři aspekty: přístup, interakci a participaci, které nová média nabízejí. Je 

tu sice interaktivita, ale je to vždy do určité míry. Určitě neplatí to, že stejně silný hlas má 

jak podavatel, tak i příjemce. Korporátní podavatelé mají mnohem větší prostor na šíření 

svých obsahů, než má příjemce možnost do toho zasáhnout (Carpentier, 2011; Jenkins, 

2006). Znamená to ale také možnost pro uživatele zasahovat do mediálních produktů a 

podílet se na jejich podobě. Interaktivita může v mediální komunikaci zvyšovat autonomii 

uživatele. Nicméně pro producenty mediálních obsahů to znamená nemalá úskalí. Protože 

mediální text si může přečíst kdokoli, dostává pak pokaždé jiný význam podle toho, kým je 

interpretován. Producent textu tak do důsledků nikdy přesně neví, pro jaké publikum 

vlastně text píše (Lister, 2010). To znamená, že hranice publika nejsou pevně vytyčené. 

Cest, kudy se uživatel může vydat, je ohromné množství. Vždyť kolik odkazů v jednom 

článku lze napočítat, tolik různých cest existuje, a žádný uživatel nenapodobí identicky 

stejně někoho jiného. Spojení počítačových technologií a už dříve existujících vysílacích 

technologií vytváří nové fluidní prostředí, které představuje pro producenty mediálních 

obsahů nemalé výzvy. Hranice, které mezi tradičními mediálními procesy existovaly, se 

rozplynuly. Nová média jsou tedy spíše sítí než masovými médii (Listera, 2010). A plyne 

to zejména ze vztahu publika a příjemce – od aktivity týkající se interpretace obsahů až po 

zasahování do jejich podoby. 

Zároveň ale můžeme říci, že obsah určený masám, může být kdykoli přemístěn a přetvořen 

pro určité publikum, které je fragmentizované (Jenkins, 2013; Jirák a Köpplová, 2015). 

Obsahy tedy cirkulují a článek může být kdykoli pozměněn bez větší námahy a 

přizpůsoben určitému publiku. Používání digitálních médií s sebou přináší kromě 

fragmentizace publika i individualitu a izolaci, ale zároveň možnost propojení s druhým 
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koncem světa (Deuze, 2007). 

2.2 Konvergence 

 

Nejprve vysvětlím fenomén konvergence prostřednictvím několika autorů, protože 

neexistuje jednotná definice. Poté se zaměřím na to, jakých oblastí se může konvergence 

týkat a jak je ovlivňuje. Podkapitolou konvergence je pak charakteristika konvergentní 

žurnalistiky. 

Konvergence je součástí proměny médií, jinak řečeno mediamorfózy (Fidler, 1997). Je 

projevem tekuté modernity. To je doba, kdy dochází k roztávání společenských norem a k 

rozpojení času a prostoru, jinými slovy lze tedy říct, že jde o mizení hranic (Bauman, 2017; 

Deuze, 2007). Hranice nejsou ostře vymezeny, ale jsou tekuté. Konvergence prostupuje 

vším, nejen médii. Prostupuje naším osobním a pracovním životem, který se slévá v jeden, 

prostupuje mediálními žánry, mediálními obsahy, médii i redakcemi (Deuze, 2007). Proces 

konvergence může být chápán také jako migrace komunikačních praktik napříč odlišnými 

technologiemi a sociálními institucemi (Jensen, 2010). Jak tento komplexní pojem 

rozčlenit? 

Podle Moravce (2016) můžeme konvergenci rozdělit na čtyři oblasti: 

  technologický vývoj médií 

  změny ve struktuře průmyslových a mediálních organizací 

  proměny mediálních obsahů 

 posun vztahů mezi příjemci, výrobci a distributory mediálních obsahů (Moravec, 

2016, s. 24). 

Přičemž cílem mé práce je právě prozkoumat, jak spojení časopisu a online magazínu pro 

ženy spolupracuje. 

Henry Jenkins (2006) popisuje konvergenci jako téměř vše zahrnující termín, který 

popisuje průmyslové, kulturní i sociální změny, k nimž dochází po digitalizaci médií a 

počítačových sítí. Tím pak vzniká kultura konvergence. Znamená to zásadní proměnu jak 

na straně chování uživatelů, tak i na straně mediální produkce v podobě změny strategií 

mediálních korporací. 

Co je považováno za aspekt nových médií, Jenkins (2006) popisuje jako aspekt 
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konvergence, což jsou aktivní uživatelé, kteří jsou aktivnější jak ve vyhledávání, tak i 

v tvorbě mediálních obsahů. Podle Jenkinse (2006) je konvergence paradigmatickým 

posunem od obsahů vázaných na specifická média k obsahům, které se k uživatelům 

dostávají skrze rozmanité komunikační kanály Konvergence je také posun k vyšší 

provázanosti komunikačních systémů, rovněž posun k rozmanitým přístupům k mediálním 

obsahům a v neposlední řadě posun k ještě větší komplexnosti vztahů v mediálních 

korporacích. Tento posun je podle Jenkinse (2006) poháněn ekonomickým kalkulem a 

nikoli jakýmsi obecným blahem posílit veřejnost. 

Karol Jakubowitz (2013) dělí konvergenci na dva tábory – prvním je popis technických 

aspektů integrace telekomunikací, informatiky a médií. Ten druhý zahrnuje rozsáhlý proces 

změn, ke kterým konvergence vede. 

Současný trend konvergence médií Moravec (2016) popisuje ve dvou směrech. Jednak 

mediální technologie zlevnily výrobní a distribuční náklady, což zapříčinilo, že 

komunikačních kanálů přibývá, a také přispívají k větší participaci jejich uživatelů. A 

zadruhé roste koncentrace vlastnictví komerčních médií, kdy „omezený počet 

nadnárodních konglomerací dominuje všem odvětvím zábavního a mediálního průmyslu,“ 

(Moravec, 2016, s. 26). Stále se zvyšující počet komunikačních kanálů a fragmentace 

publika je příčinou, proč se firmy spojují v koncerny. Fúze a akvizice jsou tím, jak se 

vlastníci/podnikatelé vyrovnávají s vlivy konvergence, aby neztratili své místo na trhu 

(Moravec, 2016). 

Koncentrace vlastnictví médií také pak vyvolává otázky ohledně svobody projevu a 

diverzity obsahů, a tím pádem i názorů ve společnosti. Kvůli cross-media praxi hrozí, že 

sice je k dispozici spousta kanálů, ale ty patří hrstce vlastníků a jednotlivé obsahy se 

recyklují na různé platformy (Avilés, 2008). 

Gordon (2003) jmenuje oblasti, které konvergence ovlivňuje v rámci mediálních 

organizací, týká se to vlastnictví, strategie (např. cross-promotion a sdílení obsahů napříč 

platformami), struktury (organizační a funkční změny), shromažďování informací (a jeho 

sdílení) a prezentace. 

Konvergence se projevuje v podobě změn ve struktuře i v samotných pracovních 

postupech. Korporátní konvergence tedy proměnila to, na co se firmy zaměřují: „S 

nástupem internetu a sociálních sítí se mediální společnosti, které byly do té doby 

zaměřené zpravidla na tvorbu jednoho druhu mediálních obsahů, začaly transformovat do 



 

 

15 

institucí, jež vytvářejí původní, odlišné či totožné obsahy například pro televizi, internet či 

sociální sítě,“ (Moravec, 2016, s. 105). Konvergence v tomto směru měla tedy vliv na to, 

že se produkce stala multimediální. Podle Jakubowicze (2013) se jedná o konvergenci 

programově-produkční, při níž je produkce přizpůsobována tak, aby obsahy bylo možné 

šířit různými kanály. Tyto strategie uplatňují manažeři kvůli dvěma cílům: zkvalitnit práci 

novinářů a zároveň šetřit náklady (Quinn, 2005). 

V rámci mediální organizace posunula konvergence řídící strategie několika směry: zaprvé 

vnitřní infrastruktura se přizpůsobuje standardům digitalizace, zadruhé se vyvinul 

marketing napříč platformami (cross-platform), kdy manažeři využívají obsah na různých 

platformách, a zatřetí se klade důraz na produkci obsahů, které jsou na míru ušité publiku 

daného média (Avilés, 2008). Konvergence odlišných médií a technologií umožňuje 

mediálním profesionálům produkovat obsahy různými kanály, oslovovat uživatele na 

různých úrovních a používat různé mediální platformy naráz. To vytváří nové výzvy jak 

tvořit obsah – jak pro novináře, tak i v oblasti PR a inzerce. Technologická konvergence 

tedy zrychluje proces práce a přispívá k pocitu či potřebě učit se stále víc nad rámec 

stávajících schopností.  Nové technologie nutí novináře učit se nové dovednosti na úkor 

těch původních. V neposlední řadě má konvergence svou vlastní logiku v rámci kultury, 

smazává hranice mezi producenty a příjemci, mezi tvorbou a užitím médií a mezi aktivní 

nebo pasivní recepcí mediované kultury (Deuze, 2007). 

Pavlika (2004) říká, že konvergence ovlivnila strukturu redakce, žurnalistické postupy a 

mediální obsahy.  Kultura redakcí se mění kvůli nástupu konvergence a ovlivňuje 

novinářské postupy (Menke et al., 2016). Konvergence jinými slovy tedy znamená 

specifikaci stejných obsahů pro různé mediální platformy a různá publika, avšak v oblasti 

práce novinářů se jedná spíše o univerzálnost jejich náplně práce. V jakém smyslu se tak 

děje, vysvětlím v následující kapitole konvergentní žurnalistiky. 

2.3 Konvergentní žurnalismus  

 

Konvergenci v mediálním světě můžeme nazvat konvergentní nebo multimediální 

žurnalistikou. Cílem redakcí je dospět do plné míry konvergence, kdy podle Deuzeho 

(2004) jde o spolupráci mezi dříve oddělenými mediálními redakcemi. Zahrnuje to 

digitalizaci mediální produkce, kdy tradičně práce pro tisk, web, rádio a televizi existovala 

odděleně, ale konvergence zapříčinila provázanost mezi jednotlivými platformami. Obsahy 
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produkované pro určité platformy se překrývají (Avilés, 2008). 

Neexistuje však jedna šablona pro úspěšné zavedení konvergentní spolupráce a v žádné 

redakci nebude úplně stejná. Pro kvalitní žurnalistiku je však konvergence nepřítelem, jak 

podotýkají někteří autoři (Huang, 2006). 

Konvergenci v rámci redakce charakterizuje Avilés (2008) nikoliv jako proces zapříčiněný 

technologiemi, ale jako proces, který využívá technologické inovace k dosažení 

specifických cílů v určitém prostředí. Proto každý konvergovaný projekt se může rovnat 

odlišnému výsledku, odlišným postupům a pracovním rutinám uvnitř redakce. 

Na přelomu tisíciletí se většina tradičních médií rozhodla založit i webový protějšek. 

Původním cílem bylo jen překlápět obsah z tištěné verze na tu webovou. Zavedení změny 

takového rozsahu s sebou samozřejmě přineslo organizační problémy a neochotu novinářů 

učit se nové postupy (Deuze, 1999). V případě tištěného Blesku pro ženy, který byl založen 

v roce 2004, vzniklo jeho webové dvojče v roce 2006 a redakce začala fungovat společně. 

Waschková Císařová (2012) popisuje konvergentní žurnalismus ve třech ohledech. Prvním 

z nich je překlápění obsahu – shovelware. Obsah z tištěného média se přelévá na web a 

opačně, i když požadavky na formu obsahu se pro každou mediální platformu liší. Další je 

pak opačný trend, a to striktní oddělení obsahu pro různé platformy v rámci mediální 

organizace, kdy jsou obsahy pro každý typ média pečlivě oddělené. Další strategií práce je 

pak tvorba obsahů pro několik platforem, což pak logicky zvyšuje nároky na výkonnost 

novináře. 

Podle míry konvergence, která ovlivňuje tvorbu mediálních obsahů a jejich šíření, můžeme 

dělit mediální organizace na: podniky bez multimediální integrace, podniky se čtvrtinovou 

integrací, podniky s poloviční integrací, podniky s tříčtvrteční integrací, podniky s plnou 

stoprocentní integrací (Moravec, 2016). První případy konvergované redakce vůbec se 

vyskytly v severských zemích, ve Velké Británii a ve Španělsku (Avilés, 2008). Jak je to 

s Českou republikou? Podle Václava Moravce zatím neexistuje v České republice mediální 

korporace, která by spadala do poslední skupiny, tedy podniky s plnou stoprocentní 

integrací. 

Czech News Center, pod který Blesk pro ženy spadá, ale nazývá multimediálními domy, 

které svým vývojem směřují ke stoprocentní integraci. K transformaci mediálních 

korporací začalo docházet s nástupem webu 2.0 a sociálních sítí. Ty instituce, které se 
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zabývaly jen jedním druhem mediální činnosti, začaly rozšiřovat své portfolio služeb – 

k tištěnému deníku přibylo jeho webové dvojče, webovým serverům přibyly samotné 

videokanály (Moravec, 2016). 

Co se týče samotných redakcí, Daily a kolektiv (2005) stanovil různé úrovně konvergence 

redakce. Minimální úroveň je taková, že platforma si vyrábí vlastní obsah pro sebe, ale 

navíc ho prezentuje i na další platformě. Plnou integrací je redakce, která produkuje 

obsahy na různé druhy mediálních platforem. Charakteristikou konvergované redakce je 

tedy spolupráce a interakce různé úrovně mezi cross-media partnery, přičemž tato média 

spadají pod jednoho vlastníka. 

K mediální konvergenci může docházet na několika místech. Je to shromažďování 

informací, produkce obsahů a distribuce. V případě produkce a shromažďování to 

znamená, že novinář pokrývá dané téma pro několik platforem a sdílí to s ostatními kolegy. 

V případě distribuce to znamená, že jedna firma distribuuje obsahy prostřednictvím 

několika platforem (Avilés, 2008). 

Při konvergenci redakcí se novináři musí vyrovnávat s problémy, které spadají do dvou 

kategorií - profesionální a organizační (Larrondo, 2016). Zavedení konvergence do redakce 

má ale také své limity, které ovlivňují její průběh. Je to rozpočet, strategická rozhodnutí 

managementu týkající se platforem a samotné vnímání tohoto procesu novináři. 

K optimální spolupráci pak dochází nejlépe v otevřeném prostoru tzv. openspace, kdy 

spolu jednotlivé týmy mohou spolupracovat a stát se tak v podstatě týmem jedním (Quinn, 

Filak, 2005). 

Podle Erdala (2011) lze konvergenci v redakcích zkoumat na dvou osách: vertikální a 

horizontální. Vertikální osa představuje produkci obsahu od jeho začátku k finální podobě a 

souvisí se zaváděním praxe multiskillingu. Tato osa se tedy zaměřuje na redakci a její 

práci. Naopak horizontální osa se soustředí na mediální platformy, kterými se obsah, 

připravený konvergovanou redakcí, šíří – televize, rádio, web, noviny. To pak souvisí 

s praxí cross-media žurnalistiky, která bude rozebrána níže. 

Každá mediální organizace a každý stát se liší v tom, do jaké míry v redakcích převládá 

kultura konvergence. V různých částech Evropy je to rozdílné, přičemž nejvíce 

konvergované redakce spadají do jižní Evropy.  Co se týče střední a východní Evropy, tak 

vliv na konvergovaný žurnalismus má historický vývoj v postkomunistických zemích 

(Menke et al., 2016). Pro tyto země je charakteristický střet ekonomických tlaků a 
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zachování kvality žurnalistických výstupů. Při zkoumání konvergované žurnalistiky 

v redakci se Manuel Menke (2016) zaměřil na čtyři parametry: 

1) strategické přístupy (Jaké jsou strategické priority, které vedou konvergované 

postupy?) 

2) koordinace, strategie a editoriální rutiny 

3) produkce obsahů (Jaké strategie určují produkci obsahu?) 

4) žurnalistické dovednosti a motivace (Jsou novináři otevřeni změnám? Vyžaduje 

zavedení konvergence další vzdělání?) 

Cílem studie bylo porovnat šest států a jejich novinářské kultury, přičemž jejich vzorek 

reprezentoval buďto severo/středoevropský model, kde je výrazná tradice tisku, nebo 

středomořský model, kde je více kladen důraz na vysílací média (Halin, Mancini, 2008). 

Výzkum probíhal formou rozhovoru s dvanácti editory různých redakcí novin. Hlavní 

otázkou bylo, co v jejich očích znamená konvergence a jaké jsou největší výzvy v její 

implementaci do každodenních rutin redakce. Jejich výzkum se však týkal redakcí novin, 

takže jejich výsledky můžeme jen těžko srovnávat s redakcí lifestylového magazínu a 

webu, ale i přesto může přinést vhled do tohoto tématu, protože stále se jedná o redakci. 

Jednou z nejvíce uplatňovaných strategií jak zavést konvergovanou žurnalistiku byl vznik 

nového postu, jehož náplní bylo řídit proud obsahů na různé platformy. Díky tomu, že to 

má na starosti jeden člověk, má přehled o tom, co a kde vyšlo a co se kam nejlépe hodí.  

Stejně tak na poradách editorů rozhoduje o distribuci a vzniku obsahů. Pro úspěšné 

fungování konvergovaného žurnalismu je pak klíčové umět předpokládat, jaké téma a na 

jaké platformě bude fungovat nejlépe. Konvergovaná žurnalistika tedy znamená nejen 

možnost publikovat stejný obsah na několika platformách, ale také mít schopnost dobře 

odhadnout cross-mediální potenciál daného tématu. Co se týče produkce obsahu, tak 

celkově v evropských redakcích převládá trend produkování videí, a vytěžuje se to, co 

digitální média nabízejí. Důraz se tedy klade především na audiovizuální formáty. 

Poslední okruh, který Menke zkoumal, byl zaměřený na novináře a jejich postoj ke 

změnám, které přináší konvergence. Někteří autoři zmiňují, že novináři jsou neochotni 

přecházet na nový režim práce, ačkoli ve zkoumaném vzorku Menkeho se to nepotvrdilo. 

K novým změnám měli novináři vesměs optimistický přístup, nicméně dodávali, že si 

myslí, že je potřeba dalšího vzdělání týkajícího se nových postupů.  Nicméně rozdíl 
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v  přístupu ke změnám je také ovlivňován věkem – starší novináři nejsou tak pozitivně 

nakloněni ke změnám jako ti mladší. 

Výsledky výzkumu podaly jasné poselství – evropské redakce stále charakterizuje spíše 

kultura tisku než ta konvergentní, a je tomu hlavně ve státech spadajících do 

severo/středoevropského modelu. Přechod ke konvergentnímu žurnalismu brání tedy 

dlouhá tradice tisku. Co se ale týče středomořského modelu, země do něho spadající, 

především pak Španělsko a Portugalsko, jsou adaptabilnější vzhledem k měnícímu se 

konvergentnímu prostředí.  To ale vyplývá z toho, že publikum v těchto zemích čím dál tím 

více preferuje možnost konzumovat obsahy skrze mobily a počítače. Tomu se pak 

přizpůsobuje i mediální trh. Redakce spadající do středomořského modelu jsou obecně 

otevřenější k zavádění změn souvisejících s konvergencí, oproti státům 

severo/středoevropského modelu. Souvisí to s tím, do jaké míry je ustavena tradice tisku. 

Konvergence spouští podle Jakubowitze (2013) tři následující procesy. 

1) Využívání různých kanálů a programově-produkční konvergenci, která funguje v rámci 

newsroomu. 

2) Proměnu novinářů na novináře multimediální. 

3) Změnu vztahu mezi podavatelem a příjemcem, který už není pasivní, vzniká tak místo 

pro user-generated content (Jakubowitz, 2013, s. 201). 

Programově-produkční konvergence redakce se odráží v jejím uspořádání a práci. Vznikají 

multimediální konvergentní a transmediální redakce. Ta první z nich dává důraz na obsah. 

Kanál, kterým je šířen, je sekundární.  Jde o jednu redakci, kde multiskilled novináři 

pracují pro různé kanály, ale tvoří jeden tým. V případě transmediální redakce se jedná o 

několik redakcí, z nichž každá je úzce specializovaná na jeden druh média, ale obsahy 

mezi sebou sdílejí (Jakubowitz, 2013). 

Ten nejrozšířenější model konvergence mediální organizace nicméně znamená spolupráci 

novinářů z různých platforem a sdílení stejného obsahu napříč platformami patřícími pod 

jednu mediální organizaci (Avilés, 2008). 

Konvergence mezi různými redakcemi má v podstatě formu větší integrace mezi nimi a 

Daily, Demo a Spillmanová (2010) ji popisují jako pětiúrovňové konvergentní kontinuum: 
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1)  vzájemná propagace (cross-promotion)  - například odkazy na obsahy z jiného 

média; 

2) klonování (cloning) – přebírání materiálů, které vytvořila „spárovaná“ redakce, a 

jejich publikace v nezměněném znění, proběhnou jen lehké úpravy vzhledem 

k povaze média; 

3) spolukonkurence (coopetition) – sdílení partnerských akcí, ale zároveň 

zpracovávání svých vlastních materiálů, spolupráce i konkurence zároveň; 

4) sdílení obsahů (content sharing) – spolupráce na stejných projektech, ale zároveň 

práce na vlastních materiálech, aniž by si redakce navzájem pomáhaly; 

5) plná konvergence (full convergence) – vytvoření týmu, který produkuje obsahy pro 

různé mediální platformy, spolupracuje spolu jak při získávání materiálů, tak i při 

šíření obsahů. 

Konečná pátá úroveň je pak podle autorů cílem všech mediálních organizací. Podle Erdala 

(2011) a jeho výzkumu však tyto úrovně nejdou po sobě, ale spíše koexistují vedle sebe 

v rámci různých redakcí. 

Závěrem je důležité říct, že konvergentní žurnalistika není konečným stavem, ale spíše 

stále probíhajícím procesem, který vyžaduje nové strategie a nové postupy, a tím pádem i 

neustálé vzdělávání. Ve své ideální formě dodává publiku informace na několika 

platformách, které se nikoliv opakují, ale doplňují (Quinn, Filak, 2005). 

2.4 Multimedializace 

 

Multimedializace nebo multiskilling jdou ruku v ruce s mediální konvergencí a 

konvergencí redakcí. Co znamená multimedialita v mediální profesi? Méně specializace, 

více univerzality. Z prostředí redakcí mizí specifické profese jako fotoeditor, fotograf, 

kameraman, ale tyto schopnosti se musí naučit redaktoři, kteří do té doby „pouze“ psali. 

Termínem, který toto označuje, je multiskilling, což znamená „osvojení si univerzálních 

dovedností zaměstnanci na různých pracovních pozicích,“ (Moravec, 2016, s. 107). 

Výhodou pro mediální korporace je ušetření nákladů, ale zároveň zvýšení počtu obsahů. 

Práce multimediálního novináře byla přirozeným vyústěným konvergence redakcí, jejíž 

příčinou byla digitalizace práce novinářů (Avilés, 2004). Avilés uvádí ve svém výzkumu 
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z roku 2004, že z analyzovaných rozhovorů se španělskými novináři (pracujících 

v televizi) vyplynulo, že zprvu byl přechod na multiskilling pro redaktory výzva. 

Z Avilésova výzkumu také vyplynulo, že multiskilling nakonec zvyšuje kvalitu práce a 

samotných výstupů. Díky tomu, že má novinář na starosti tvorbu celého výstupu, že není 

dělený mezi několik pracovníků, je výsledek propracovanější a celistvější. Avšak zavedení 

multiskillingu jen z úsporných důvodů by mohlo nakonec znamenat snížení kvality práce 

novinářů. Podstatou multiskillingu je udělat co nejvíce věcí, co nejkvalitněji a co 

nejrychleji. Některým novinářům ale nemusí tento způsob práce vyhovovat, protože mají 

talent spíše na přemýšlení a psaní a s technologiemi si příliš nerozumějí. Další nevýhodou 

může být to, že pokud se všichni novináři „předělají“ na nespecifikované multiskillingové 

pracovníky, hrozí nebezpečí uniformity (Avilés, 2004). 

Deuze (2004) pohlíží na multimediálního novináře jako na „logiku“, na kterou působí 

několik faktorů: institucionální, organizační, technologické a kulturní. Taková logika 

multimediálního novináře znamená 4 v 1 podle Stephen Quinna (2005) – multimediální 

žurnalistika podle něj zahrnuje zvuk, obraz, text a interaktivitu. Tento styl novinařiny se 

začal vyskytovat v polovině roku 2005. Důležité pro tuto práci je podle Quinna vědět, jaké 

silné stránky má dané médium, a na to myslet při vytváření obsahů. Vyžaduje to osvojení si 

nových dovedností, ochotu zkoušet je a učit se. Jde o multimediální nastavení mysli. 

Multimediální novinář podle Quinna a Filaka (2005) je takový, který si je vědom, jak co 

nejlépe a nejvhodněji využít silných stránek určitého média. Mezi jeho schopnosti patří 

dělat rozhovory a sbírat fotky, video i audio. Tyto fotky a videa umí i sám editovat a umí 

psát články, které mohou být distribuovány různými kanály. Takový novinář tedy musí být 

schopný vytvořit příběh jakékoli formy – pro tištěné nebo online platformy. Základní 

schopností ale stále zůstává umět psát. Důležitá je také práce v týmu, brainstorming 

v redakci a rešerše tématu, o kterém bude dotyčný vytvářet obsah. Je důležité „myslet za 

roh“, sbírat materiály na různých místech, točit, nahrávat, fotit. 

Multiskilling může přispívat k vyšším kvalitám novináře, což se nazývá up-skillingem. 

Také může nastat ale opačná situace, kdy kvůli nárokům na zvládání spousty věcí a 

požadavku na rychlost, klesá kvalita obsahů. Například v tom, že novinář neověřuje 

dostatečně zdroje nebo pracuje s tématy stereotypně (Čuřík, 2012). Z důvodu kladení 

vysokých nároků na jednotlivce se můžou v redakcích objevovat multimediální týmy, kde 

se jednotlivé úkoly rozdělí mezi více lidí (Quinn, Filak, 2005). 
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Největší změnou, kterou multimedialita přinesla, je absence uzávěrek. Redaktor píše 

články v průběhu dne a také je hned publikuje. To se však odvíjí od typu článku. 

Multimedialita s sebou tedy přináší větší nároky, větší tlak a větší rychlost, a v podstatě 

univerzalitu. 

Trend multimediality a konvergence podle Jane Stevens (2002) změní během dvaceti let 

podstatu a jádro žurnalismu. Tak jako by na začátku milénia jen těžko někdo do redakce 

přijal člověka, který by neuměl zacházet s počítačem, tak za dekádu od teď, tedy od roku 

2002, nikdo nepřijme novináře, který nebude schopný pracovat v rámci několika 

platforem. Platí to v dnešní době? Mohu odhadovat, že ve většině redakcí ano. Dozajista 

ale můžeme říci, že je to směr, kterým se současná žurnalistika ubírá. 

2.5 Cross-media 

 

S konvergencí nejde ruku v ruce jen multimedialita, ale i cross-media – sdílení obsahů 

napříč mediálními platformami. Cross-media je klíčovým konceptem, který s sebou 

konvergence přináší do mediálního prostředí. Koncept popisuje komunikaci nebo produkci, 

v níž jsou zahrnuta dvě nebo více mediálních platforem. Stejný koncept můžeme 

pojmenovat jako transmedia (Jenkins, 2006) nebo intermedialita (Erdal, 2011). Co do 

definice pojmu, koncept cross-media žurnalistiky může odpovídat i termínu multimediální 

nebo konvergentní žurnalismus. Oproti dvěma posledním je ale v termínu cross-media 

vyjádřen důraz na vztah mezi jednotlivými typy médií, které spolu spolupracují (Erdal, 

2009). 

Na cross-media může být nahlíženo dvěma pohledy: interní (v rámci organizace) a externí 

(z pohledu publika). Interní popisuje fungování redakcí v rámci organizace, které produkují 

obsah na různých platformách. Externí popisuje komunikaci s publikem, nebo text 

s důrazem na cross-promotion, intertextualitu a znovu používání obsahů. 

Erdal (2011) rozlišuje v rámci cross-media praxe dvě osy: práce (work axis) a obsahy 

(content axis). V rámci cross-media Erdal  definuje různé formy konvergentní novinářské 

práce. 

 Jeden redaktor pro různé platformy: stejný novinář připravuje materiály pro různé 

mediální platformy. 
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 Hard-disková žurnalistika: předělávání existujícího materiálu z jedné platformy 

pro platformu druhou. 

 Koordinace mezi platformami: spolupráce novinářů z různých platforem, aby 

společně obsahově pokryli určitou událost, spolupráce různých redakcí na jednom 

materiálu, koordinace spolupráce se děje na úrovni formální při poradách. 

 Produkce mezi platformami: produkce obsahu různými redakcemi, které spolu 

úzce spolupracují a sdílejí materiály, většinou se týká pokrytí nějaké větší události. 

Na ose obsahů je to pak: 

 Rozšíření (augmentation): obsah je znovu zveřejněn téměř nezměněný. 

  Přepracování (recombination): materiál použitý v jiném médiu se přepracuje pro 

médium další, tzn. něco se vynechá, něco se přidá. 

 Nová verze (reversioning). 

 

Boczkowski (2004) rozděluje praxi cross-žurnalismu v případě offline a online média na tři 

podoby: opakované použití obsahu (repurposing), jeho jiná kombinace (recombination) 

nebo předělání (recreation). 

Jedním z argumentů pro zavádění strategií cross-media je šetření času a zdrojů pro ty 

redaktory, kteří dělají „pravou novinařinu“ (Erdal, s. 215, 2009). Díky tomu, že někteří 

redaktoři se věnují jen upravování a updatování článků, které už vyšly, mohou ti druzí jít 

do terénu a pracovat na svých vlastních příbězích. 

Cross-media přináší do každodenní práce novinářů několik výzev v podobě autorství a 

kontroly nad konečným výsledkem své práce. (Erdal, 2009). 

 

3 Konvergovaný novinář a jeho identita 

 

V současné době se tradiční (tisk, rozhlas, televize) i online žurnalistika mění velmi rychle 

a mnohem častější je jejich střet v podobě spolupráce. Rychlý rozvoj ale znamená, že chybí 

jasná pravidla a mantinely a rychle se střídají trendy (Čuřík, 2012). V následující kapitole 

se budu těmto změnám věnovat podle vybrané literatury. 

Z žurnalistiky jakožto koherentního průmyslu, se stává proměnlivý souhrn různých praktik. 
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Na tomto poli se odehrála změna z tradiční kultury tisku, která stojí v základech toho, co to 

znamená být novinářem, v kulturu konvergence, kdy se jednotlivé postupy a žánry 

překrývají ( Menke, 2016; Deuze, 2017). Mediální organizace, jako je mnou vybraná 

Czech News Center, obsahuje uvnitř několik rozdílných redakčních kultur. Příchod 

konvergence a spolupráce mezi jednotlivými platformami s sebou přineslo pochopitelně 

několik změn (Erdal, 2009).  Proto lze tvrdit, že žurnalistika taková, jaká byla, je u konce. 

Hranice mezi žurnalistikou a dalšími formami veřejné komunikace mizí, internet činí 

ostatní druhy médií zastaralými, komercializace a cross-media narušuje tradiční rozmístění 

médií, jejich samotnou povahu i identitu mediálních profesionálů.  Žurnalistika je 

narušována také tržními principy, které jsem zmiňovala už v kapitole Mediální organizace. 

Největší změnu přinesly nové technologie, které mají v novinářské praxi nezastupitelné 

místo. Práci dozajista zrychlují, vytváří místo pro nové pozice, ale zároveň staré pozice 

kvůli nim mizí. Nástup nových technologií měl tedy narušující efekt na zavedenou 

redakční práci. (Deuze, 2007). 

Podle Michaela Bromleyho (1997) novináři neexistují. Technologickou konvergenci 

považuje za hlavního viníka, který maže hranice mezi novinářem a techniky, mezi 

redaktory a mezi kameramany, mezi tiskem, webem a televizní žurnalistikou. To bylo 

řečeno už v roce 1997, a v dnešní době, je trend konvergence mnohem výraznější. Lze tedy 

ještě mluvit o redaktorkách, redaktorech, novinářích apod.? Nebo existuje jen označení 

„konvergovaný mediální profesionál“? Čím dál tím větší konvergence podle Bromleyho 

podkopává standardy žurnalistiky a podporuje multiskilling, což je důsledkem 

ekonomických tlaků na snižování nákladů, ale zároveň produkovat stejně nebo ještě více 

práce.   

Podle mediálního teoretika Marka Deuzeho je současné pracovní prostředí pod neustálým 

tlakem změny, a to jak pracovních postupů, tak i pracovních pozic. Z toho pohledu lze 

tvrdit, že žurnalistika ve svém tradičním slova smyslu, je u konce. Zaměstnanci se podle 

něj musejí stát individuálními podnikateli, což znamená mít perfektní time-management, 

odnaučit se staré pracovní postupy a umět se rychle adaptovat na nové požadavky. Styl 

života dnešních mediálních profesionálů nazývá konvergovaným, kde se spojuje 

dohromady jejich práce i osobní život do flexibilního pracovního stylu. To souvisí s tím, že 

digitální technologie neslouží jen k práci, ale prostupují i naším osobním životem. Jsou 

součástí každého aspektu každodenního života lidí (Deuze, 2007). 
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Klíčové trendy v mediální práci jsou podle Deuzeho (2007) následující: 

1) riziko, důvěra a šablony; 

2) management kreativity; 

3) technologie a informace. 

Riziko referuje o tom, že s každým novým mediálním produktem se jeho tvůrci vystavují 

riziku, jak bude u publika přijat. Proto vznikají clustery, neboli šablony, podle kterých 

mediální organizace jednají, aby co nejvíce minimalizovaly risk. Kupříkladu můžeme 

jmenovat reality show The American Idol, kterou přebraly televize po celém světě. 

Management mediální práce se liší tím, že kromě vedení vnitřní struktury se management 

musí vyrovnávat i s externími pracovníky.  Důležitá je týmová práce, která je klíčovým 

prvkem. To potvrzuje i výzkum provedený v USA, Holandsku a Jižní Africe. Nejvíce 

žádanými vlastnostmi u začínajících novinářů jsou excelentní společenské komunikační 

dovednosti (Deuze, 2004). 

Další důležitou schopností mediálních profesionálů je schopnost hledat, shromažďovat, 

třídit a komunikovat informace.  A součástí toho je všudypřítomnost technologií. CMS 

(content management system) – systém pro správu obsahu je nejdůležitějším nástrojem 

novinářů 21. století. Díky tomu je i cross-žurnalismus snazší. 

Mediální profesionálové se tedy museli vypořádat s výzvou v podobě technologické 

konvergence – audio, video, telekomunikace a data na jedné platformě. Bez počítače není 

novináře. 

Vliv technologií na práci novinářů akcentuje ve výzkumu i Avilés (2004), kdy 

technologickou konvergenci popisuje z její stinné stránky. Z novinářů se stávají „mouse 

monkeys“ – cvičené opice, které neumí nic jiného než ovládat počítačovou myš. Díky 

technologiím není nutné pracně informace vyhledávat, a proto investigativní žurnalistika 

ztrácí svůj smysl. V rámci lifestylového magazínu a webu, kterým Blesk pro ženy je, 

nemůžeme rozhodně mluvit o investigativní žurnalistice. Ale povaha webového i tištěného 

magazínu je s počítačem přímo svázána. 

Kvůli nástupu nových technologií dochází ke zrychlení procesu práce a tlaku na 

pracovníky, aby se učili nové schopnosti a produkovali více ve stejném čase. 
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Jakými změnami procházely a procházejí mediální organizace, formulovala The World 

Association of Newspapers na základě výzkumu Trends in newsrooms z roku 2006, 

z něhož vyplývá šest trendů, se kterými se redakce vypořádávaly: 

- Participativní žurnalistika, nebo obsah tvořený v týmu. 

- Zvýšení zájmu o výzkum publika a zjištění toho, jak dané médium užívá. 

- Růst počtu zpráv z řad uživatelů dodávané online, přes mobilní telefony. 

- Reorganizace redakce, která je optimalizovaná pro své publikum. 

- Vznik nových podob obsahů přizpůsobených publiku a různým mediálním 

kanálům. 

Ačkoli novináři sebe sami většinou vnímají jako kreativní pracovníky s velkou autonomií 

práce, většina činnosti, která se odehrává v redakci, je rutinní v těchto třech ohledech: 

- Rutinní práce se zdroji informací, jako jsou PR agentury, mluvčí organizací, 

politici, celebrity atd. 

- Pracovní rutiny a tlaky uvnitř organizace, které podléhají nepsaným pravidlům a 

konvencím. 

- Spolupráci s kolegy v rámci redakce. 

Díky zvyšujícímu se počtu informačních zdrojů nejsou redaktoři nuceni vycházet do terénu 

tak často jako dříve a mohou trávit více času v redakci. To na jedné straně přispívá k větší 

socializaci uvnitř redakce a umožňuje to větší flexibilitu práce. 

Kvůli technologické konvergenci pak dochází k tomu, že redaktor se stává „jednočlennou 

kapelou“, jak popisuje Deuze (2004). Reportér je vyslán do terénu, kde je zodpovědný za 

natočení videa, nahrání zvuku, pak k reportáži napíše text a to všechno spojí dohromady 

v koherentní materiál. Ze studie Avilése (2004) tato skutečnost ale vyplývá jako pozitivní, 

protože novinář přebírá kontrolu nad celým balíčkem zprávy. Má tedy větší autonomii 

v tom, jak ji pojme, ale zároveň mu na bedrech leží větší zodpovědnost (Avilés, 2004). 

Co znamená být novinářem, popisuje Deuze prostřednictvím pěti hlavních aspektů: 

1) Veřejná služba – novinář jako hlídací pes demokracie, novinář jako aktivní sběratel 

a rozšiřovatel informací. 
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2) Objektivita – novináři jsou nestranní, neutrální, objektivní, féroví, a tím pádem 

důvěryhodní. 

3) Autonomie – ve své práci musí být novináři autonomní, svobodní a nezávislí. 

4) Bezprostřednost – novináři jsou bezprostřední a důraz kladou na rychlost (v případě 

zpravodajství). 

5) Etika – novináři dodržují etiku. 

Podle výzkumu Avilése (2004) jsou nejdůležitějšími vlastnostmi novináře, který pracuje 

v éře digitalizace, velká výdrž a organizovanost.   

Co se týče uspořádání redakce, podle Deuzeho (2007) je klíčovým slovem, které by to 

popsalo, flexibilita, což indikuje neustálé změny. Nicméně i v nestabilním, stále se 

měnícím prostředí mediálních organizací můžeme nacházet rutiny. Podle Anthonyho 

Giddense (1984) jsou všechny lidské činnosti propleteny rutinou. Avšak hledat rutinu 

v kreativní práci zní trochu jako oxymorón. Nicméně používání určitých clusterů, které 

fungují, je v novinářské praxi běžné.  Podle Deuzeho (2007) vládne v redakční práci 

zároveň trend individuality ve smyslu toho, že nově příchozí členové mají větší prostor 

v tom realizovat svou kreativitu. Nyní už není příliš žádané, aby se elév poslušně učil a 

odkoukával zajeté pracovní postupy starších.  

3.1 Jak sami novináři vnímají konvergentní žurnalistiku? 

 

Vlivem internetu na tradiční žurnalistiku se zabývala Leopoldina Fortunati, jejíž výzkum 

z roku 2009 zahrnoval rozhovory s novináři z jedenácti evropských zemí. Novináři 

v tradičních typech médií nejsou příliš ochotni přizpůsobovat se změnám, které 

konvergence přináší. Znamená to osvojení si nových dovedností, proměnu rutin a změnu 

novinářské identity samotné. Internet sice vítají pro jeho výhody – zrychlení práce, větší 

dosah při šíření obsahů směrem k publiku a lepší komunikace a interakce s publikem. Na 

druhou stranu ale novináři nechtějí opouštět hodnoty tradiční žurnalistiky, jak na úrovni 

organizační, tak i profesní. Co se týče zdrojů na internetu, nemají k nim takovou důvěru. 

Také zastávají stanovisko, že internet nenapomáhá tomu, aby média byla hlídacím psem 

demokracie, a ani že neskýtají ten nejlepší prostor pro komerční zájmy. Mezi respondenty 

také převládlo stanovisko, že spíše než by oni sami aspirovali na to stát se multimediálním 

novinářem, je to cílem jejich nadřízených. Někteří novináři si dokonce myslí, že tradiční a 
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internetová žurnalistika nemají příliš společného. Nutno však podoktnout, že tyto výsledky 

by se rozhodně lišily, například v případě jiné, věkově mladší skupiny. 

Natalie Fentonová (2009) svůj výzkum zaměřila na britská média, konkrétně na BBC, kde 

zkoumala vliv nových médií na fungování redakce BBC. Největším problémem pro 

novináře pracující v této redakci bylo, že články jsou vydávány, aniž by byly ověřeny. Na 

vině je důraz na rychlost a větší množství obsahů. Kvůli internetu, který je jakožto zdroj 

stále po ruce, mizí práce v terénu. Tím pádem se snižuje kvalita reportérské práce. Praxe 

multi-skilled novinářů přináší více povinností a méně času na skutečnou novinářskou práci. 

Jedním ze zajímavých výstupů výzkumu byl názor, že „internet mnoha různými způsoby 

utlumuje žurnalistiku provozovanou kvůli veřejnému zájmu a dobru,“ (Fenton, 2009, s. 

15). Místo demokratických zájmů nastupuje racionalizace a trh. Fentonová to uzavírá tím, 

že v produkčním procesu jde spíše o kanibalismus než žurnalistiku. 

Díky digitalizaci se zrychlila práce a rychlost je parametrem číslo jedna. To na jednu stranu 

zvyšuje výkonnost novinářů, ale vyvolává to také otázky týkající se kvality jejich výstupů. 

Novináři nemají dostatek času na to, aby si ověřovali informace, zasazovali je do kontextu. 

To potvrzuje i výše zmiňovaná studie Josého Avilése a kolektivu z roku 2004, která se 

zaměřila na dvě konvergované redakce španělské a britské televize. Zaměřuje se hlavně na 

to, jak má digitalizace vliv na práci redaktorů a jaké změny to znamená pro žurnalistiku. 

Hlavním tématem studie je pro autory to, jaký vliv má zrychlené tempo doby na kvalitu 

práce novinářů. Celkově vzato novináři přijali digitalizaci své práce kladně, ale obávají se 

toho, že se z nich stanou v přeneseném významu „počítačoví otroci“. Co se ale týče 

digitalizace, tak podle výzkumu je pro zkoumané novináře ze Španělska jen výhodou, která 

ale jejich pracovní rutiny až tolik neproměnila. Digitalizace nikdy nemůže nahradit kvality 

novinářů. Díky ní je ale možné článek upravovat i do poslední minuty, než je vydán, ale i 

potom. Na rozdíl od tištěného periodika, u kterého - když je po uzávěrce -již nelze žádné 

změny provést (Avilés, 2004). 

Povaha práce novinářů se proměnila i se změnou vlastníků, jak ukazuje výzkum, kterým se 

zabývala Němcová Tejkalová a Láb (2016). Srovnávali rozhovory s novináři na téma jejich 

práce před a po tom, co na český mediální trh vstoupil trend odkupování médií od 

nadnárodních vlastníků českými podnikatelskými subjekty. Jejich hlavním cílem bylo 

zjistit, jaké změny to přineslo do práce novinářů. Na základě tohoto výzkumu pak můžeme 

vzít v potaz to, jak sami sebe v současné době novináři vnímají. 
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Změna vlastníka měla zaprvé za důsledek to, že redaktoři začali pracovat pro více redakcí 

najednou. Změna vlastnictví tedy znamená konvergenci redakcí.  Změnila se také samotná 

povaha práce – po změně vlastníka začali novináři pracovat na více tématech namísto 

jednoho specifického, takže zde můžeme vidět ústup od specializovaných odborníků na 

určitou oblast. S tím se také navýšil počet příspěvků, které dostali za úkol zpracovat. 

Dvojice autorů také zjišťovala, jak novináři vnímají svou úlohu ve společnosti. 

S vlastnickými změnami začali novináři výrazněji chápat svoji úlohu jako toho, kdo 

sleduje a kontroluje podnikatelské kruhy a podporuje společenské změny. „Alarmující je 

pak zjištění, že téměř o 23 % více novinářů (z médií, která prošla vlastnickými změnami) 

vnímá po změně jako významnou úlohu novináře poskytovat čtenářům zábavu a relaxační 

čtení,“ (Němcová Tejkalová, Láb, 2016, s. 241). Samozřejmě pokud bychom toto tvrzení 

aplikovali do prostředí lifestylového magazínu, nebylo by to tak šokující zjištění. To pak 

autoři akcentují a dodávají, že dotazovaní nepocházeli jen z lifestylových titulů. Vypovídá 

to o tom, kam směřuje dnešní trend žurnalistiky – ke stále opakovanému infotainmentu 

(Němcová Tejkalová, Láb, 2016). 

Dále bych ráda zmínila výzkum Metykové a Waschkové Císařové z roku 2009, který se 

zabýval institucionálními, technologickými a organizačními změnami, které ovlivnily 

novinářskou profesi v posledních letech, a dále tím, jak se změnil pohled novináře na sebe 

sama v období po pádu komunismu. Výzkum byl veden ve třech postkomunistických 

zemích – v Česku, v Maďarsku a na Slovensku.   

Výzkum probíhal formou rozhovorů s 21 mediálními profesionály ze zmíněných tří zemí. 

V Maďarsku proběhl v roce 2005 a v Česku a na Slovensku pak v roce 2007.  Na otázku, 

jaké jsou novinářské základy v demokratickém státě, respondenti odpovídali: přesnost, 

vyváženost a objektivita. Pro další byla hlavní úlohou novináře investigativní žurnalistika a 

odhalování pravdy. 

Podle dotazovaných je největší změnou po roce 1989 rozlišení mezi zprávami a názory. 

Rozdíl mezi starší generací novinářů, kteří začali pracovat před revolucí, a tou mladší 

porevoluční je v tom, že ti první vnímají úlohu novináře jako službu společnosti, zatímco 

pro ty mladší je legitimním cílem přinášení zábavy a PR. Dále všichni dotazovaní 

souhlasili, že nástup síťových médií do velké míry změnil zajeté žurnalistické postupy, ale 

ne novinářské hodnoty. Díky technologiím je práce rychlejší a flexibilnější, ale zároveň 

více vázána na práci u stolu v redakci. Zároveň se zvýšily i nároky na výkonnost novinářů.  
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V tom tkví podle dotazovaných i jeden z problémů – schopnost umět se rychle rozhodnout. 

Nárůst informačních kanálů zvyšuje konkurenční tlak, a protože se klade důraz především 

na rychlost práce, zvyšuje se i pravděpodobnost chyb. Kvalita konečných obsahů je tedy 

podle dotazovaných ohrožena ekonomickými tlaky trhu a také rychlým tempem. 

Dalším přehledem newsroomové kultury je výzkum Dupagneho a Garisonna (2007), kteří 

dělali rozhovory v konvergované redakci Tampa News Center v USA, kde se spojily dříve 

oddělené redakce novin, televize a online zpravodajství. Předmětem výzkumu bylo zjistit, 

jak pracovníci konvergenci redakcí přijali a jak to změnilo jejich postupy a dovednosti. 

Co se týče fenoménu konvergence, dotazovaní často používali slovo zdroje. Tím byli 

myšleni hlavně lidé, vybavení a nápady. Aby konvergovaná redakce fungovala optimálně, 

je třeba zdroje sdílet a komunikovat se svými kolegy. Spolupráce je tedy klíčová. Co se 

týče změn, které s sebou konvergence přinesla, redaktoři se shodli, že jejich práce je 

náročnější, protože mají více povinností. Celkově vzato je ale povaha jejich práce stejná 

jako předtím. Přibyly nové pracovní pozice, některé - ty specializované - jako například 

editor fotek, zanikly. V redakci se podle některých respondentů zvýšila kolegialita a ochota 

spolupracovat napříč platformami. Charakteristický je pro konvergovanou redakci týmový 

duch a menší soutěživost mezi jednotlivými redaktory. Jaké schopnosti jsou nezbytné pro 

novináře, který by se ucházel o práci v konvergované redakci? Multiskilling je důležitý, ale 

základem je podle nich stále umět psát a dělat reportáže. Další dovedností by mělo být 

umět se adaptovat na kulturu redakce, být kolegiální a umět pracovat na různých 

platformách. Celkově se práce novinářů tedy zásadně neproměnila, spíš přibylo hodně 

dílčích věcí, které se museli naučit zakomponovat do své pracovní rutiny. Podle 

respondentů tedy konvergence nezměnila samotnou povahu žurnalismu, jen ho zefektivnila 

v určitých směrech a vnesla do redakce silného týmového ducha. V době konvergentního 

žurnalismu se klade důraz na všestrannost a tento posun vnímají jako evoluci spíše než 

revoluci žurnalismu (Dupagne, Garrison, 2006). 

Podle Washkové Císařové (2012) lze v současném mediálním světě vysledovat několik 

trendů. Prvním z nich je rychlost, která mění práci v redakci v několika ohledech. Zaprvé 

to jsou uzávěrky: v tištěném periodiku uzávěrky zůstávají, ale na zpravodajských i 

lifestylových webech taková uzávěrka vůbec nemusí existovat. Redaktoři zpracovávají 

určité téma hned a hned je také publikováno. 

Dalším aspektem je slučování funkcí novinářů, což už jsem v průběhu práce několikrát 
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zmínila. Z novinářů se stávají novináři multimediální (multiskilled). Důsledkem slučování 

funkcí a rychlosti může pak klesat kvalita obsahů. Dalším trendem je propojování ve 

smyslu konvergence, které jsem se blíže věnovala v předchozí kapitole. A posledním z nich 

je proměna vztahu novinář – čtenář, a to díky technologiím, které do mediální komunikace 

vnesly interaktivitu. 

Podle Andyho Bulla (2010) je online novinář novinářem 21. století. Musí být schopen 

napsat zpravodajství a publicistiku jak na online, tak i do tištěného média, umět provázat 

články do obou platforem, umět psát blog, editovat články pro oba typy médií, umět nahrát 

rozhovor jako audio i video, umět nahrát stand-up, následně video zeditovat, umět používat 

redakční systém, být aktivní ve své online komunitě a vstupovat do diskuzí.  Přesto, že 

výčet schopností online novináře je vyčerpávající, mezi kolegy z tištěných médií má menší 

prestiž (Čuřík, 2012). 

V prostředí online médií se z reportérů stávají spíše editoři, protože záběr jejich práce 

překračuje meze reportéra. Jedinou stálou věcí v pracovní rutině je změna (Russial, 2004). 

Změny v technologiích, ve vlastnictví mediálních organizací, ve stylu zaměstnávání lidí 

(na kratší úvazky, externisté), nové pracovní rutiny (homeoffice), nové požadavky na práci 

novinářů – to vše má velký vliv na to, jak novináři sami sebe vnímají. „Novináři mají 

vážné obtíže s tím, aby v nových podmínkách našli sami sebe“ (Jakubowicz, 2013, s. 206). 

Digitalizace přinesla do žurnalismu nové výzvy, ale celkově vzato je to novináři vnímáno 

jako nevyhnutelná evoluce, která jejich práci pomáhá, zjednodušuje a zefektivňuje ji. 

Zároveň tyto nové postupy vytlačují z praxe novinářů investigativnost, potřebu jít do 

terénu a ověřovat si informace. Digitalizace v žurnalistice může být vnímána tedy 

ambivalentně.  Multiskilling „nutí“ novináře opouštět tradiční náplň novinařiny – dvojité 

ověřování informací nebo uvádění informací do širšího kontextu. Nové postupy dávají 

důraz především na rychlost, což pak vyvolává otázku týkající se kvality produkovaných 

obsahů (Deuze, 2007). 

Koncepty týkající se práce v médiích, kterým jsem se věnovala na předchozích stránkách, 

jsou klíčovými prvky povahy mediální práce v 21. století. Definuje je propojenost, 

nejasnost hranic, vliv digitálních médií a spolupráce. Koncept cross-media je, dá se říct, 

zastřešujícím pojmem, který znamená spolupráci napříč mediálními platformami. Ale 

prapůvodem všech těchto nových praktik je konvergence, která nastala v době, kdy do hry 

vstoupila nová média. 
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Podle Avilése (2009) je ale nejrozšířenějším modelem konvergence mediální organizace 

spolupráce a sdílení materiálů napříč mediálními platformami v rámci jedné mediální 

organizace. Není tedy nikterak jasně a přesně definovaná, protože každá spolupráce 

v každé redakci je svým způsobem odlišná. Současnou žurnalistiku tedy asi nejlépe 

vystihuje slovo propojenost. Ve smyslu propojování různých obsahů, ale i různých redakcí. 

Rychlost, flexibilita, tekutost hranic, univerzálnost novinářů, technologie, práce od stolu. 

To jsou trendy dnešní práce v médiích. Žurnalistika tedy dozajista neskončí, ale 

nepopiratelně dochází k její proměně a už nikdy nebude jako dřív.  

 

4 Svět ženské redakce časopisu pro ženy 

 

Poslední oblastí výzkumu bude redakce z pohledu genderové perspektivy. Zkoumání 

procesu mediální produkce obsahů z pohledu genderu je čím dál tím běžnější, ačkoli 

v domácím prostředí tomu tak není. Protože předmětem mého výzkumu je časopis a web 

orientovaný na ženy, který je tvořen redakcí složenou z žen, tato perspektiva se sama 

nabízí. Mohla by pak být tím posledním dílem skládačky uceleného obrazu redakce. 

Předpokladem tohoto pohledu zkoumání je, že na strukturu a fungování redakce má vliv to, 

zda stojí ve vedení žena, anebo muž. Rozlišuje se pak tedy mezi maskulinní či femininní 

kulturou (Vajbarová, 2017)1. Má redakce žen pracující pro magazín pro ženy specifika, 

která by se ve smíšené redakci nenašla? Čím by mohla být specifická redakce složená 

převážně z žen? Poslední z výzkumných otázek má tedy za úkol podat obraz o světě žen 

v ženském časopise, tak jak říká název celé práce. 

Podle Vajbarové (2017) je většina redakcí patřících do západního světa řízena maskulinní 

kulturou, to znamená, že v rozhodujících funkcích stojí muži. V případě Czech News 

Center je to ale právě naopak, alespoň co se generální ředitelky týče, tou je totiž Libuše 

Šmuclerová. V čele Blesku pro ženy také stojí žena, a to Monika Sokolová. Z toho tedy 

vyplývá, že v případě Blesku pro ženy je redakční kultura femininní. Co to ale znamená 

v praxi? 

V obecné rovině můžeme narazit na konflikt sociálních rolí – identita ženy a profesionálky. 

Chce-li být žena úspěšnou novinářkou, musí potlačit svou ženskou identitu a převzít 

                                                           
1Jedná se o diplomovou práci, ze které jsem čerpala záměrně, protože v českém prostředí není dostatek 

publikací k danému tématu. 
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převážně maskulinní profesionální hodnoty (Gallego, in Bruin, 2004). Není to ale 

podmínka, natož žádoucí stav, zvláště v prostředí lifestylového časopisu. 

 

V maskulinní redakci jsou na nejvyšším postu muži. Rodinný život jim v tom profesním 

nebývá překážkou. Dochází ke vzniku „pánských klubů“, kdy se novináři mohou scházet 

po pracovní době např. v restauraci, kde se mimo jiné probírají i pracovní záležitosti. To 

má pak vliv na fungování redakce i na samotné postavení redaktorů (North, 2016). 

 

Pokud se žena chová příliš „žensky“, její post ztrácí něco ze své prestiže a profesionality 

oproti novinářům mužům (Van Zoonen, 1994). Je tento více než dvacet let starý pohled 

zastaralý? Vnímají něco takového redaktorky Blesku pro ženy? 

 

Ve výzkumu Vajbarová (2017) došla k závěru, že v rámci jí zkoumané redakce České 

televize v redakční kultuře existovali tzv. buldoci, neboli senior redaktoři, kteří měli 

v redakci výsadní postavení a prestiž. Do této skupiny patřilo i několik žen, ale jak 

z výzkumu vyplynulo, neměly takové postavení jako muži. To v rámci redakční práce má 

vliv na to, jakou autonomii mají ve zpracování témat, článků a reportáží a jaká témata jsou 

jim přidělována. Na ženy je pak častěji nahlíženo skrze ženskou/mateřskou identitu, na 

rozdíl od mužů, kterým patří pouze identita profesionální (Vajbarová, 2017). 

4.1 Redakční kultura 

 

Každá redakce se liší tím, jak pracuje, jaká je její struktura, jaké jsou v ní vztahy a 

konvence.  Podle Thomase Hanitschze je redakční kultura „manifestována tím, jak 

žurnalisté myslí a jednají“ (Hanitschze, 2007, s. 369). 

Autorka Margaret Melin-Higginsová (2004) přináší do definice redakční kultury ještě 

prvek moci. Díky tomu se pak utváří hegemonní kultura, která je uznávána jako ta dobrá, 

chtěná. 

 

  Podle Poindexterové (2008, s. 69) je redakční kultura souborem hodnot, názorů a norem, 

které mezi sebou redaktorky a redaktoři sdílejí a předávají je nově příchozím do týmu. 
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Můžeme v ní najít tři roviny: viditelnou, neviditelnou a zvnitřněnou. Do té viditelné lze 

zařadit organizační procesy nebo styl oblékání. Neviditelná rovina znamená hodnoty a 

názory a zvnitřněná pak takové hodnoty a názory, které jsou nám natolik vžité, že je 

považujeme za neoddělitelnou část našeho chování. Do té poslední roviny spadají právě 

například genderové role. 

 

Výzkumné pohledy redakčních nebo také organizačních kultur zastávají stanovisko, že 

největší vliv na podobu kultury má člověk, který stojí v čele daného uskupení. Do toho pak 

vstupuje perspektiva genderu, která zohledňuje, že muž nebo žena v čele redakce přináší 

s sebou jiný styl řízení, a tudíž pak jinou výslednou kulturu (Vajbarová, 2017). 

Na základě výzkumu Everbachové (2006) můžeme shrnout rozdíly ve stylu řízení redakce 

v čele s mužem, anebo s ženou. Když redakci vedl muž, jeho řízení vykazovalo více 

autoritativnosti, hierarchie, kontroly, soutěživosti, strategičnosti a emočního odstupu. 

Naopak ženské vedení definovala spíše týmová práce, spolupráce, rovnováha mezi 

rodinným a profesním životem a méně hierarchičnosti v rámci redakce. 

 

Empirická část 

 

5 Cíl práce 

 

Mediální organizace, jako je mnou vybraná Czech News Center, obsahují několik 

rozdílných redakčních kultur. Příchod konvergence a spolupráce mezi jednotlivými 

platformami s sebou přineslo několik změn. Cílem práce je zjistit, jak funguje redakce 

v době konvergence. K utřídění pojmů týkajících se konvergence využiji tu definici, kterou 

představuje Karol Jakubowitz (2013), a kterými jsem se podrobně zabývala výše. 

Transmediální žurnalismus znamená sdílení obsahů mezi různými redakcemi 

specializujícími se na různé platformy. Tomu odpovídá i praxe cross-žurnalismu. 

Konvergovaná, nebo také jinak řečeno multimediální, žurnalistika pak znamená spolupráci 

novinářů v rámci jedné redakce, která tvoří obsah pro různé mediální platformy. 

Souhrnným názvem pro obě praktiky je pak konvergentní žurnalistika. 

Předmětem výzkumu této diplomové práce je redakce tištěného a webového magazínu pro 

ženy – Blesk pro ženy. V rámci redakce vzniká mediální obsah pro různé platformy. Cílem 



 

 

35 

výzkumu je tedy popsat, jak tato redakce funguje, spolupracuje, jaká je její struktura a jaká 

jsou její specifika jakožto redakce časopisu pro ženy. 

Vybraným médiem pro můj výzkum je tedy časopis a web Blesk pro ženy. Spadá pod 

největší mediální dům v Česku, Czech News Center, a to je také důvodem mého výběru. 

Na mediálním trhu je lídrem a uvnitř obsahuje několik redakčních struktur. Já jsem se 

zaměřila na to, jak funguje redakce tvořící obsah pro ženské publikum v době konvergence 

médií. Dá se o konvergenci vůbec mluvit v rámci této redakce? 

 

6 Výzkumné otázky a výzkumný cíl 

 

Výzkumným cílem je zjistit, jaké strategie uplatňuje redakce v době konvergence a 

multimediálního novináře. Hlavní výzkumnou otázkou pak je: 

Jak funguje redakce tištěného a online magazínu Blesk pro ženy v době konvergence 

médií? 

Při sestavování výzkumných otázek, které by pokryly vybrané téma, jsem použila 

parametry, které ve svých srovnávacích výzkumech použili Larrondo (2014), Avilés, 2008, 

2009, 2014), nebo Menke (2017). Studie se zaměřovaly právě na to, jak redakce funguje 

v době konvergence a multimediálního novináře. Proto jsem se ve výzkumu zaměřila na 

tyto kategorie, kterých se týkají jednotlivé výzkumné otázky. Na základě toho jsem pak 

nastínila obraz o tom, jaká redakce je a jak funguje, a zasadila ji do modelu konvergence: 

plně propojená redakce (full-integrated), cross-media a spolupráce oddělených platforem 

(co-ordination of isolated platforms) (Avilés, 2009). 

Parametry: 

 Struktura redakce 

 Cross-media rutiny při produkci obsahu a workflow 

 Stupeň multiskillingu 

 Profesionální identita redaktorů/redaktorek 

 Postoj redaktorek ke konvergenci 
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A protože středem zájmu mého výzkumu je redakce časopisu a webu pro ženy, přidala 

jsem ještě jednu výzkumnou otázku, který je zaměřená na svět žen v ženské redakci. To 

vše dohromady mi pomohlo pokrýt snad všechny aspekty, které můžeme v redakci Blesku 

pro ženy najít a které by vypovídaly o tom, jak funguje redakce časopisu a webu pro ženy: 

 

1. VO: Jak funguje redakce Blesku pro ženy? 

2. VO: Co znamená v prostředí Blesku pro ženy multiskilling? 

3. VO: Jaká je profesionální identita redaktorek v redakci časopisu a webu pro ženy? 

4. VO: Jaká jsou specifika fungování ženské redakce časopisu a webu pro ženy v době 

konvergence? 

 

 

7 Výzkumný vzorek 

 

Výzkumný vzorek může být vybrán metodou náhodného výběru, anebo účelového. V mém 

případě je rozhodně vhodnější volit respondentky záměrně tak, aby byla zastoupena 

poměrně redakce časopisu i webu. Také by bylo chybou mít rozhovory pouze 

s redaktorkami a vynechat vedoucí pozice editorek. 

Důležité je uvědomit si, že data získaná na základě záměrného výběru vzorku jsou vždy 

omezená, nelze je aplikovat na celou populaci, proto je třeba přesně vymezit, ke komu je 

možné výsledky vztahovat, v rámci této diplomové práce je to tedy redakce Blesku pro 

ženy (Sedláková, 2015). Zobecňování závěrů tedy v tomto případě není na místě. 

Rozhovory probíhaly s jedenácti ženami z redakcí online a tištěného Blesku pro ženy. 

Zmíněná jména jsou z důvodu zachování anonymity smyšlená. Pro lepší orientaci 

v analýze výzkumu zmíním jména a jednotlivé posty už nyní: šéfredaktorka tištěného 

Blesku pro ženy (Beáta), jeho editorka (Iveta) a dvě redaktorky (Jana, Štěpánka). Z online 

sekce probíhaly rozhovory s vedoucí ženských a mateřských webů, dvěma editorkami 

Blesku pro ženy.cz (Bára, Romana), třemi redaktorkami (Linda, Alice, Adriana) a 

editorkou (Simona) sociálních sítí Blesku pro ženy.cz a dalších webů, které spadají pod 

vedoucí newsroomu ženských titulů. Věkový rozptyl redaktorek byl mezi 26 až 45 let. I 

díky tomu byla zajištěna rozmanitost pohledů. 
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8 Strategie výzkumu a výzkumné metody 

8.1 Kvalitativní výzkum  

 

Mým cílem je získat hlubší poznatky o tom, jak funguje redakce média, tedy organizační 

struktura Blesku pro ženy. Na počátku výzkumu nestojí žádné hypotézy ani se nesnažím o 

zjištění statistických dat. Proto je jediným východiskem kvalitativní výzkum, který podle 

Dismana (2002) odkrývá význam ve sdělovaných informacích. Od kvantitativního 

výzkumu se liší hlavně v perspektivě, se kterou na zkoumaný problém nebo jev nahlíží. 

Kvantitativní výzkum charakterizuje makroperspektiva, přičemž kvalitativní je zaměřen na 

mikrorovinu, je interpretativní (Sedláková, 2015). 

V kvalitativním přístupu se využívají méně standardizované techniky sběru dat a analýza 

dat probíhá současně s jejich sběrem. Jeho předností je získání hlubšího a podrobnějšího 

popisu zkoumaného jevu, jeho porozumění. Nevýhodou může být to, že výsledky nejsou 

zobecnitelné a mohou být ovlivněny osobností výzkumníka (Hendl, 2005; Sedláková, 

2015). 

Cílem je především porozumět danému problému či fenoménu a k tomu v mém případě 

poslouží metoda polostrukturovaného interview/rozhovoru v kombinaci se zúčastněným 

pozorováním. 

8.2 Technika sběru dat 

 

Rozhovor 

 

Metoda sběru dat prostřednictvím rozhovoru znamená, že požadované informace jsou 

získávány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor může probíhat jak při osobním 

setkání, tak prostřednictví telefonu (Disman, 2002). 

Existují čtyři typy rozhovorů a jejich klasifikace se u různých autorů liší. Rozlišuje se mezi 

standardizovaným, strukturovaným, polostrukturovaným a hloubkovým rozhovorem. 

(Sedláková, 2014; Disman, 2002). Hendl (2005) nabízí trochu odlišnou klasifikaci: 

strukturovaný s otevřenými otázkami, rozhovor pomocí návodu, neformální, narativní a 

fenomenologický rozhovor nebo skupinové dotazování. V mém případě je nejlepší 

nabízenou technikou polostrukturovaný rozhovor neboli rozhovor pomocí návodu. Je 
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částečně otevřený a umožňuje prostor pro interakci s respondentem a možnost reagovat na 

jeho odpovědi. Výzkumník má předem stanovená určitá témata a okruhy a konkrétní 

otázky vznikají v průběhu dotazování. Můžeme také říci, že role tazatele a dotazovaného 

jsou vyrovnané. Předem připravené otázky jsou označované jako primární. Ty, které 

vyplývají z průběhu rozhovoru, se nazývají sekundární nebo sondážní. V rámci 

kvalitativního výzkumu jde o nejvyužívanější techniku sběru dat (Sedláková, 2014; 

Disman, 2002). Návod rozhovoru, který jsem používala při dotazování, obsahoval tyto 

okruhy a dílčí otázky ke každému z nich: 

Jak funguje redakce BPž? 

Jaká je struktura redakce? 

Probíhá v redakci sdílení materiálů? 

Jaké jsou problémy redaktorek při práci v rámci propojené redakce? 

Jak vznik webu a spojení redakcí online a tištěného magazínu ovlivnilo práci redaktorek? 

Vznikla nová, nebo naopak zanikla, pracovní místa? 

Jak probíhá distribuce práce? 

Kdo zadává práci?  

Jaká je nejdůležitější část vaší práce? 

Jaká je nejobtížnější část vaší práce? 

Co všechno zahrnuje práci pro online a tištěný Blesk pro ženy 

Jaký je styl řízení redakce z pohledu šéfredaktorek? 

Jaký je styl řízení redakce z pohledu redaktorek? 

Co znamená v prostředí redakce Blesku pro ženy multiskilling? 

Má různorodá náplň práce vliv na její kvalitu, podle redaktorek? 

Jaké dovednosti redaktorky považují za nezbytné pro to být multimediálními novináři? 

Jaké dovednosti šéfredaktorky a editorky považují za nezbytné pro to být multimediálními 

novináři? 

Jaká je profesionální identita redaktorek v redakci časopisu a webu pro ženy? 

Co pro redaktorky jejich profese znamená v současné době? 

Jaké dovednosti jsou ty hlavní? 

Podle čeho si vybírají témata, o kterých píší? 

Jak vnímají hranici mezi komercí a kreativitou. Jaký podíl v práci tvoří inzerce a tlaky z 

této strany? 

Jak redaktorky vnímají změny, které do jejich práce přineslo sloučení redakcí? 
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Jaké je místo Blesku pro ženy na mediálním trhu podle redaktorek? 

 

Jaká jsou specifika fungování ženské redakce pro časopis pro ženy? 

Jaké jsou specifika užívání nových médií redaktorkami? 

Jaká je otevřenost redaktorek pracujících pro tištěný Blesk pro ženy v užívání nových 

médií? 

Jaká je zdatnost redaktorek pracujících pro tištěný Blesk pro ženy v užívání nových médií? 

Myslíte, že by tato práce vypadala jinak, kdyby ji dělal muž? 

Má ženský kolektiv něco navíc, než by měl mužský? 

Jaká jsou specifika práce žen pro časopis pro ženy? 

Jaké jsou silné stránky redaktorek jakožto žen? 

Vnímáte na pracovišti střet rolí matky/redaktorky? 

Existuje v redakční kultuře nadřazenost některých redaktorek nad ostatními? 

Jak byste popsala redakční kulturu BPŽ? 

Máte zkušenost i s jinými redakcemi? 

Pokud ano, vnímáte mezi mužskými a ženskými redakcemi rozdíl? 

 

 

Jaké jsou zásady pro úspěšné vedení rozhovoru? Jednou z hlavních podmínek, které 

ovlivňují atmosféru rozhovoru, je vybrané místo, mělo by jít o klidné prostředí, kde se 

tazatel i respondent budou cítit dobře. Neměly by být přítomny jiné osoby a výzkumník by 

neměl na respondenta tlačit, brát ho za slovo a měl by mu poskytnout dostatek prostoru pro 

vyjádření názoru. Dalším faktorem, který bychom měli brát v potaz, je délka rozhovoru. 

Neměl by být zbytečně dlouhý. Na samotném začátku je však třeba respondentovi 

předložit k podepsání informovaný souhlas, pomocí něhož výzkumník informuje o účelu 

rozhovoru a možnosti ho kdykoli ukončit. Také musí být uvedeno, že data budou 

zpracována jako anonymní. (Sedláková, 2015). 

Otázky by pak měly mít jasné znění, mít neutrální tón a být citlivé. Je třeba klást je tak, 

aby jejich samotná formulace nenabízela odpověď (Hendl, 2005). Tazatel by měl také umět 

korigovat své mimoslovní projevy, jako je mimika tváře nebo gestikulace rukou, a nebýt až 

příliš aktivní a brát prostor dotazovanému. V průběhu rozhovoru by se měl tazatel chovat 

jako profesionál, neopravovat respondenta a také potlačit svůj názor na danou tématiku. 

Rozhovor je dobré začít obecnějšími, lehčími otázkami, u kterých můžeme předpokládat, 
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že se respondent dobře rozpovídá. Otázky by neměly mít překotné nebo příliš odborné 

formulace, měly by být hlavně otevřené – to znamená umožňující velký rozptyl odpovědí. 

Důležité je vyhnout se sugestivním formulacím, dvojsmyslům a eticky nepřijatelným 

otázkám. Na závěr rozhovoru by měla přijít rekapitulace nejdůležitějších momentů a 

možnost ještě něco doplnit nebo zopakovat (Sedláková, 2014). 

Místo rozhovoru jsem nechala na každé z respondentek. Většina rozhovorů probíhala v 

zasedací místnosti přímo v redakci, face to face. Během i po skončení rozhovoru jsem si 

dělala poznámky a závěrečné shrnutí svých prvních dojmů, které mi byly nápomocné při 

následné analýze. 

 

Pozorování 

Technika pozorování pro mě bude doplňkovým zdrojem informací a pomůže mi zasadit 

poznatky získané při rozhovorech do kontextu. Díky této technice sběru dat jsem mohla 

pochopit, jak redakce pracuje na denní bázi, ověřit si, zda to, co mi redaktorky řekly, je 

pravda. Rozhovory obsahují to, co si respondent myslí, pozorování je snaha zjistit, co se 

opravdu děje. Využití této techniky se také doporučuje tehdy, pokud o zkoumaném jevu 

není dostatek informací, na které bychom mohli navázat (Hendl, 2005). To o redakci 

Blesku pro ženy platí, žádný výzkum zde dosud neprobíhal. 

Techniku můžeme rozdělit na několik kategorií. Strukturované a nestrukturované 

pozorování se liší podle míry strukturace a standardizace záznamu o něm, a zda probíhá 

podle nějakého návodu. Zúčastněné a nezúčastněné se odlišuje podle míry účasti 

pozorovatele ve sledované skupině. S ohledem na to, zda pozorovaný subjekt ví, nebo 

neví, že je předmětem sledování, mluvíme o pozorování otevřeném, anebo skrytém. 

Pozorování vyvolané a nevyvolané je definováno podle toho, zda účastník pozorovanou 

událost vyvolal, nebo ne.  Odehrává se v přirozeném, nebo umělém prostředí? (Hendl, 

2005; Sedláková, 2014). 

V případě kvalitativního výzkumu mluvíme o nestandardizovaném a zúčastněném 

pozorování.  Pomocí této techniky je možné popsat, co se v dané situaci děje a kdo je její 

součástí. Ve zkratce nám pomáhá popsat zkoumaný jev z jiné perspektivy. Jde o nástroj 

etnografické studie, který je však hojně používán i v rámci případové studie. Výzkumník se 

stává součástí skupiny a nahlíží daný jev jinou perspektivou, než kdyby stál mimo skupinu 
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(Sedláková, 2014; Hendl, 2005). V mém případě je snadné provést zúčastněné pozorování, 

protože v dané redakci už několik let pracuji. Stát se členem skupiny pro mě tedy není 

žádný problém, protože přirozeně její součástí jsem. Díky tomu můžu sledovat skutečné 

dění, aniž bych svou přítomností ovlivňovala chování zkoumaných subjektů. 

 Důležité je ale držet si jako výzkumná osoba stále odstup a všímat si i detailů, které 

bychom mohli jinak přehlédnout. Je důležité udržet si kritickou reflexi vlastní osoby, 

obzvláště v mém případě, kdy velmi hrozí fenomén going native, tedy, že se stanu součástí 

zkoumané skupiny a ztratím odstup. Do toho pak vstupuje rozdělení pozorování na 

otevřené a skryté – zda subjekty vědí, že jsou sledovány, či nikoli. Před začátkem výzkumu 

jsem však sdělila své záměry, protože jsem se rozhodla zvolit pozorování zúčastněné a 

otevřené (Sedláková, 2014) 

Cílem je zachytit co nejširší spektrum informací o dané skupině, v mém případě o redakci 

Blesku pro ženy. Metoda zaznamenávání dat není daná, liší se případ od případu, nelze 

tedy plně stanovit standardizovanou formu záznamového archu. Předem jsem si však 

připravila, na co se chci nejvíce zaměřovat. Byly to hlavně porady redakce, interakce 

editorek a redaktorek a celkový ráz denního provozu redakce. 

Pozorování v redakci probíhalo v průběhu dvou týdnů během března 2017. Sběr dat 

probíhal formou terénních poznámek. Na jejich kvalitě závisí pak zbytek výzkumu. Tvořily 

je doslovné přepisy situací, které mi přišly důležité v daném dni, které se týkaly interakcí 

mezi redaktorkami a editorkami. Data obsahovala poznámky popisné a reflektující, které 

mě bezprostředně napadaly během pobytu v redakci. Záznam informací by měl především 

zahrnout všechny detaily tak, aby při jejich pozdějším procházení připomněly výzkumné 

osobě všechny aspekty (Hendl, 2005). 

Díky pozorování lze odhalit skutečnou strukturu řízení redakce, redakční procesy, rutiny a 

celkovou redakční kulturu.  Popisuje klíčové interakce v rámci mediální organizace, 

výběrové procesy, dělbu práce a odlišné role, potenciální zdroje konfliktů (Trampota, 2010, 

s. 71). 

8.3 Analytické postupy při analýze dat 

 

Z množství sesbíraných dat nejrůznějšími metodami je cílem uspořádat smysluplnou 

komplexitu zkoumaných jevů.  V případě kvalitativní analýzy dat jde o systematické 
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nenumerické organizování dat s cílem odhalit témata, pravidelnosti datové konfigurace, 

formy, kvality a vztahy (Hendl, 2005, s. 227). 

Kvalitativní výzkum je charakteristický tím, že všechny operace výzkumu je nutné 

provádět co nejméně odděleně, to znamená shromažďování dat, výběr vzorku jedinců, 

analýza, interpretace a redukce dat a stanovování závěrů (Disman, 2002; Hendl, 2005). 

Sesbíraná data jsem tedy od prvního rozhovoru analyzovala, abych věděla, zda některé 

věci přidat, anebo čemu se naopak vyhnout. Nelze tedy vytyčit přesný bod, kdy se 

s analýzou začíná. 

Analýza metodologického přístupu případové studie kombinuje několik prvků a existují 

dva různé přístupy – holistický, který analyzuje data jako celek, nebo analytický, kódování, 

kdy masu dat rozdělujeme na jednotlivosti. Vzhledem k typu mého výzkumu je důležité 

postupovat analyticky (Hendl, 2005). 

Metoda kódování znamená v podstatě systematicky prohledávat data s cílem nalézt 

pravidelnosti a klasifikovat jejich jednotlivé části (Hendl, 2005, s. 230). Na to posléze 

navazuje snaha jednotlivosti propojit a utvořit celek. 

Mými daty jsou terénní poznámky z pozorování a 11 rozhovorů v audio podobě. Jejich 

přepsání je možné několika způsoby: doslovná transkripce, komentovaná transkripce, 

shrnující protokol a selektivní protokol (Hendl, 2005). V mém případě byla nejlepší 

možnou volbou komentovaná transkripce, protože jsem si zapsala i poznámky, které mi 

napomohly ke snazšímu vyvozování závěrů. 

Následně přichází segmentace dat, neboli třídění do kategorií. Znamená to si data rozdělit 

podle shodné tématiky nebo podle určitých podobností nebo odlišností, které v textu najdu. 

Pak přichází na řadu samotné kódování, které nám pomáhá data popsat (Hendl, 2005, s. 

232). Kód znamená symbol, kterým si označujeme různé úseky textu. 

Prvním stupněm kódování je označování různých úseků dat a poté jejich shlukování do 

skupin. Celý proces je doplňován tvorbou poznámek, které jsou stejně tak nápomocné při 

analýze. 

Kódování je technikou analýzy dat v zakotvené teorii, kterou definovali Strauss a 

Corbinová (1999). Předkládají tři stupně kódování: otevřené, axiální a selektivní. Nemusí 

se používat vyloženě odděleně, ale výzkumník může při analýze mezi nimi přeskakovat. 

Otevřené kódování provádíme, když poprvé procházíme daty, axiální znamená nacházení 



 

 

43 

podobností mezi jednotlivými kódy a slučování do stejných skupin, nebo naopak tvoření 

dalších podskupin jednoho kódu. Jde o specifikaci jednotlivých kódů a získání citlivosti 

v množství analyzovaných dat. Po tomto bodě pak přichází na řadu selektivní kódování. 

Snahou je najít mezi kategoriemi ty hlavní, které jsou ústředním bodem vznikající teorie, 

nebo - v mém případě - odpovědí na to, čeho se výzkum týká. Konec kódování přichází, až 

když další procházení dat nepřináší nové poznatky a dosáhli jsme bodu teoretické saturace. 

Poslední částí analýzy je interpretace výsledků a formulace závěrů (Hendl, 2005). 

K analýze dat významně přispěla i data sesbíraná během zúčastněného pozorování 

v redakci. Jejich analýza probíhala podobně jako u přepsaných rozhovorů, za pomoci 

kódování. V případě pozorování se využívají metody jako u případové studie nebo 

zakotvené teorie. Jde o to si masu rozličných dat rozdělit podle kategorií a nacházet v nich 

spojitosti (Hendl, 2005). Je třeba si stanovit dané kategorie, v případě zkoumání redakce to 

mohou být: neformální vztahy, oficiální hierarchie, vliv starších redaktorů atd. (Trampota, 

2010). 

Spousta kategorií vznikala už během sbírání dat. Hlavní koncepty vznikaly během 

rozhovorů díky poznámkám, až mě překvapilo, do jaké míry byly poznámky a první dojem 

důležité. 

Podle témat jsem rozdělila data do kategorií: 1) fungování redakce Blesku pro ženy, 2) 

profesionální identita redaktorek lifestylového časopisu a webu pro ženy, 3) multiskiling 

v prostředí redakce Blesku pro ženy a 4) svět ženské redakce. 

9 Limity a etika výzkumu 

 

Samozřejmostí je během výzkumu dodržovat etické zásady ve vztahu k respondentům. 

Před zahájením zúčastněného pozorování i rozhovorů jsem respondentky seznámila 

s tématem výzkumu, nesdělovala jsem však všechny podrobnosti výzkumu, protože to by 

pak mohlo data zkreslit. Před zahájením rozhovoru jsem získala od každé z respondentek 

povolení k záznamu a podepsaný informovaný souhlas. Zdůrazněno bylo, že všechny 

záznamy budou anonymní. V citacích v části Výsledky výzkumu nejsou tudíž pravá jména, 

ale pouze posty a věk redaktorek. 

Největší výhodou, ale zároveň i nevýhodou v mém výzkumu je fakt, že v redakci Blesku 

pro ženy pracuji. V případě pozorování jsem to měla snazší z důvodu, že mě v redakci 

znají, mohla jsem tedy provádět výzkum téměř nepozorovaně, protože si ostatní mohli 
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myslet, že normálně pracuji. V případě rozhovorů mi moje postavení redaktorky bylo dle 

mého názoru na obtíž. Respondentky mohly odpovídat stručněji, než kdyby mluvily 

s cizím člověkem, který není z oboru. Na druhou stranu si ale myslím, že díky tomu, že 

máme mezi sebou vybudovaný vztah a důvěru, ke mně mohly být ve výsledku upřímnější. 

Musela jsem se stále snažit zachovat si odstup od dané věci, dívat se na věci nezaujatě. To 

se mi, dle mého nejlepšího svědomí, povedlo. Nikdy to však nepůjde stoprocentně. 

Zároveň si myslím, že díky tomu, že v redakčním prostředí nějakou dobu pracuji, vyznám 

se v jeho struktuře i v pracovním tempu, a díky tomu jsem mohla efektivněji a lépe 

výsledky interpretovat než kdokoli jiný zvenčí. 

Podle literatury můžeme kvalitu výzkumu posoudit ze tří hledisek: validita, která se u 

kvalitativního výzkumu neuplatňuje, reliabilita, relevance a senzitivita. Validitou je myšlen 

rozsah, zda zkoumáme opravdu to, co jsme chtěli. Lze ji rozdělit na vnitřní a vnější, a také 

empirickou a teoretickou (Sedláková, 2015). 

Validita vnější vypovídá o tom, zda jsou výsledky výzkumu aplikovatelné na širší populaci. 

Dají se zobecnit? Vztáhnout i na další jednotky, které nebyly předmětem zkoumání, 

případně i v jiném časovém období? Vnější validita je tak závislá na dobrém výběru 

vzorku (Sedláková, 2015). Proto jsem se tedy snažila vybrat vzorek, který představoval 

nejrůznější věkové kategorie žen, které v redakci pracují. Validita vnitřní se pak vztahuje 

k samotnému designu výzkumu, co bylo zkoumáno a jak.  Validita empirická znamená, 

nakolik data odpovídají realitě, a ta teoretická, nakolik výsledky výzkumu odpovídají 

naměřeným hodnotám. Avšak v rámci kvalitativního výzkumu nemůžeme mluvit o 

zobecňování výsledků. 

Reliabilitou označujeme, do jaké míry by byl stejný postup našeho výzkumu opakovatelný 

a zda by se znovu sesbíraná data shodovala s těmi původními. Nicméně problém tkví 

v tom, že v momentě, kdy pracujeme s lidmi, je velice nepravděpodobné, že získáme stejné 

informace ještě jednou. Je zajišťována triangulací, to znamená kombinací výzkumných 

metod, nebo větším množstvím informací od různých výzkumných osob. Relevance 

znamená, zda jsem pro daný zkoumaný problém zvolila správnou metodu. Senzitivita pak 

označuje přesnost měření (Sedláková, 2015). 

Existují ale okolnosti, které mohly validitu mého výzkumu nepříznivě ovlivnit, a to je 

reaktivita, zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze strany respondenta (Hendl, 2005). 

Reaktivitou je myšleno, že už samotná přítomnost výzkumníka může nějaký způsobem 
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ovlivnit výpovědi. Může také dojít ke zkreslení informací, které dotazovaná osoba 

poskytuje, a to například zamlčením některých skutečností, anebo ovlivněním ze strany 

výzkumníka. Odpovědi na některé z mých otázek nemusely být kupříkladu pro 

respondentky příjemné, a tak nemusely odpovídat pravdivě. Zda mnou zvolené 

respondentky odpovídaly pravdivě a podle svého názoru, upřímně a neidealisticky, to 

s úplnou jistotou nemůžu tvrdit nikdy. 

Osoba v pozici výzkumníka by se měla vyhnout předjímání skutečností, zobecňování a 

předsudkům (Hendl, 2005). Úspěšnější interpretaci dat umožňuje pohled na sesbíraná data 

z více úhlů, což jsem se v průběhu celého výzkumu snažila dodržovat, a tím zajistit 

validitu výzkumu. Také jsem se snažila nereagovat na odpovědi respondentek ani 

pozitivně, ani negativně, zachovávat neutrální výraz vzhledem k odpovědím, ale zároveň 

jsem se snažila o to, aby při rozhovoru vládla příjemná atmosféra. 

Kdybych ještě měla reflektovat svůj výběr vzorku, byl podle mě ideální. Byly v něm 

zastoupeny jak vedoucí pozice, tak i ty redaktorské. Snažila jsem se vybírat rozdílné 

věkové skupiny, aby byly zastoupeny všechny věkové skupiny i různé profese, které 

v redakci bylo možné najít. V tomto bodě byl podle mě výzkumný vzorek zvolen nejlépe. 

Rozhodně bylo výhodou, že jsem se s respondentkami znala, protože byly otevřenější, než 

kdybych byla pro ně neznámá osoba. Byly ochotné mluvit i o věcech, které by 

v normálním hovoru neřekly. Pak už bylo na mně, co vše z informací použiji. To, že se 

známe, mohlo být ale zároveň i nevýhodou, protože měly tendenci některé věci vynechávat 

se slovy „vždyť víš, jak to funguje“. Proto jsem se často doptávala, abych měla jejich 

pohled a neprojektovala do toho ten svůj. 

Poslední věcí, kterou bych ráda zmínila v souvislosti s limity výzkumu, je fakt, že v 

prostředí redakce je nepřeberné množství cest, kterými se výzkumná osoba může vydat. 

Abych z  chaosu uspořádala ucelenější obraz, držela jsem se parametrů, které byly 

v souvislosti s konvergencí použity v jiných výzkumech. Analýzu výsledků jsem se tedy 

snažila provádět v mantinelech těchto parametrů. Rozhovory s respondentkami však byly 

tak bohaté, že v některých případech se může zdát, že se od plánu výzkumu vychyluji. 

Nicméně dle mého názoru bylo nutné zmínit i „odchylky“, které dotvořily obraz redakce z 

pohledu mého výzkumu. 
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10 Blesk pro ženy 

 

Segment ženských časopisů a webů je výrazným článkem mediální nabídky, což dokazují i 

čísla jejich čtenosti. Časopisy pro ženy spadají pod tituly společenského a životního stylu 

(Reifová, 2004). Ty pak můžeme rozdělit do několika kategorií: měsíčníky, čtrnáctideníky 

nebo týdeníky. Pak se můžou lišit tím, pro jaké publikum jsou určené, výběrem témat, 

designem nebo používaným jazykem. 

Blesk pro ženy je týdeníkem vycházejícím od roku 2004 pod vydavatelstvím Czech News 

Center, které se dříve jmenovalo Ringier Axel Springer. Na českém mediálním trhu začal 

Ringier Axel Springer existovat od roku 1992 a spadal pod vlastnictví stejnojmenné 

švýcarské společnosti. Ke změně vlastníků na Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, a 

zároveň ke změně názvu na Czech News Center, došlo v roce 2014 (MediaGuru, 2014). 

 V současnosti patří Danielu Křetínskému, Patriku Tkáčovi a Romanu Korbačkovi. 

Generální ředitelkou mediálního domu je Libuše Šmuclerová. 

Webový protějšek Blesku pro ženy vznikl od dva roky později. Šéfredaktorkou obou 

platforem je Monika Sokolová. Tištěný Blesk pro ženy je v segmentu časopisů pro ženy 

nejčtenějším časopisem. Za rok 2017 je čtenost 425 000 čtenářů (Unie vydavatelů, 2017). 

Stránky bleskprozeny.cz se mezi internetovými ženskými magazíny na českém trhu řadí 

v celkové návštěvnosti na druhé místo. Nejvíce navštěvovaným ženským webovým 

magazínem je Prozeny.cz, na třetím místě je v ročním průměru OnaDnes.cz. Co se týče 

měsíční návštěvnosti, web navštíví měsíčně 1,4 milionů reálných uživatelů (Netmonitor, 

2017). 

Obsahově jsou si obě platformy dost blízké a zabývají se ryze ženskými tématy. Web 

nabízí ale pochopitelně ještě navíc audiovizuální obsahy. V současnosti pod něj patří i web 

Super mámy, zaměřující se na mateřství, web Jak zhubnout, zabývající se oblastí zdravého 

životního stylu, Recepty, Hobby a Horoskopy. Denně přibývají nové články v rubrikách: 

Video, Trendy, Horoskopy, VIP, Příběhy, Láska a vztahy, Rodina, Jak zhubnout, Zdraví, 

Recepty, Volný čas a Hobby. 

V tištěné i online verzi se objevují tedy témata týkající se diety, vaření, úklidu, vztahů a 

lásky, módy, krásy, zdraví, zdravého životního stylu, příběhy ze života, novinky ze světa 

celebrit, rady od odborníků a další. Se čtenářkami komunikuje Blesk pro ženy i 
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prostřednictvím sociálních sítí, hlavně přes Facebook a Instagram. 

V rámci redakce Blesku pro ženy došlo v roce 2017 ke sloučení několika redakcí, můžeme 

tedy říci ke konvergenci produkce. Monika Sokolová je nyní vedoucí newsroomu ženských 

časopisů a webů, pod které spadá tištěný Blesk pro ženy a i jeho online verze. Součástí 

newsroomu je web Ženy.cz, Dáma.cz, Recepty.cz, Blesk Hobby, Blesk Zdraví, Blesk 

Bydlení, Supermámy.cz a Maminka.cz. Jedná se ale skutečně o konvergovanou redakci, 

nebo spíše model cross-media? 

 

11 Výsledky výzkumu 

11.1 Jak funguje redakce Blesku pro ženy? 

 

Redakce Blesku pro ženy se skládá dohromady z šestnácti lidí. Je rozdělená na dvě, 

v podstatě samostatné jednotky – redakce tištěného a online Blesku pro ženy. Ty jsou 

řízené vedoucími dané platformy. Web má tři redaktorky, čtyři externistky a jednoho 

videoredaktora, který je zároveň i kameramanem. Redakci tištěného časopisu tvoří pět 

redaktorek a editorka. V prostoru openspace vedle sebe tedy koexistují redakce webového i 

tištěného časopisu, ale i další Blesk magazíny a weby. Nad celým openspace pak stojí 

vedoucí ženských titulů.  V rámci toho prostoru tedy existuje několik samostatných 

jednotek, které spolu více či méně spolupracují. Já se ve výzkumu zaměřila jen na její část, 

tedy tištěný i online Blesk pro ženy, jejichž spolupráci a fungování popíšu níže. 
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Obrázek 1: Organizační struktura 

 

Zdroj: Rozhovor s editorkami 2018, vlastní zpracování 

 

Časopis Blesk pro ženy 

Nejvyšším bodem je šéfredaktorka, která je zodpovědná za celý časopis. Rozhoduje, kdo je 

na titulní straně, co je obsahem časopisu, jestli jsou články správně cílené a zda jsou 

dostatečně nosné. Šéfredaktor je i vizionář, to znamená, že už na poradách ví, co od 

redaktorů požaduje za témata, a jak je zpracovat. Editor je pak tím, kdo články připravené 

redaktorkami kontroluje a případně stylisticky upravuje tak, aby odpovídaly jazyku 

časopisu. 

Vše se probírá na poradách, které se konají šest týdnů dopředu, než má dané číslo časopisu 

vyjít. Časopis má do jisté míry stálou strukturu, jsou v něm stabilní rubriky – téma, 

rozhovor, krása, móda. Oproti jiným lifestylovým časopisům se ale jednotlivé rubriky 

střídají a každé číslo má jiný layout. 

Obsah čísla tedy vyplývá z toho, co se dohodne na poradách. Redaktor pak odevzdává 

materiály v daném termínu do složky na sdílené síti v počítači, ze které si je bere pak 

editor. Text připraví dál pro grafické zpracování týmem grafiků. V určité fázi čte příspěvky 

i šéfredaktorka, aby se přesvědčila, zda vše sedí tak, jak bylo domluveno na poradě. 
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Kontroluje formu zpracování a to, zda koresponduje s dalšími texty v čísle časopisu. 

Když jsou všechny články do čísla hotové, tak se redakce sejde u „zdi“ – nástěnka, na které 

jsou vyvěšené všechny stránky, které v čísle budou. To se dělá dostatečně dopředu, aby se 

stihly zapracovat případné změny předtím, než časopis půjde ve čtvrtek do tisku. 

 

Web Blesk pro ženy 

Redakci webu tvoří tři stálé redaktorky a tři externistky. Nad redaktorkami přímo stojí dvě 

editorky webu, nad kterými je ještě vedoucí ženských a mateřských webů. 

Editor, který je zodpovědný za výsledný obsah, by měl distribuovat práci jednotlivým 

redaktorkám podle toho, kdo je zrovna v redakci přítomen. Zároveň přicházejí s 

vlastními nápady i redaktorky.  Editorka navíc sleduje to, jak se dané články čtou, a podle 

čtenosti se plánuje další obsah. Schvalují tedy témata článků i jejich výslednou podobu, 

protože už vědí, co se bude číst a co bude zajímavé. Každopádně každá redaktorka hledá 

sama informace, novinky, články. Všechno je o vzájemné komunikaci během dne, 

navzájem se informují o věcech, nápadech, o kterých by se dalo psát. 

Adriana, online redaktorka: 

 

„… a když nevíme, tak jsou tady všichni nápomocní a pomáháme si.“ 

 

Denní provoz webu se tedy odvíjí podle toho, co je naplánováno za články a témata na 

další den. Oproti tištěnému Blesku pro ženy je fungování online redakce trochu, řekněme, 

zmatené a zdálo by se i nahodilé. Je to však dané tím, že se jedná o online magazín a 

aktuálnost je na prvním místě. Pro redakci časopisu jsou klíčové porady, pro online redakci 

je to plán článků na sdíleném Google Disku. Sem si redaktorky zapisují témata článků, a 

když je článek hotový, označí ho červenou barvou. To je pokyn pro editorky, že článek je 

připravený ke kontrole. Pokud je vše v pořádku, políčko s titulkem článku se označí 

zelenou barvou. 

Článek na další den by měl být hotový nejpozději den předem do 14. hodiny, aby bylo 

možné ho přečíst editory a korektorem. Pracuje se v content management systému (CMS), 

kam se nahrávají všechny online články. Redaktorky k článkům dodávají fotografie i videa, 

související články, odkazy na další články, upravují formáty fotek, zkrátka vše, co je 
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k článku potřeba udělat v systému. 

Témata článků se také plánují na základě domluvy s redakcí Blesk.cz, protože každý den 

jsou na jejich stránkách ve zpravodajské sekci dva články z Blesku pro ženy.cz. Ty se musí 

tematicky přizpůsobit, aby nebyly až tolik „magazínově“ zaměřené. 

V  redakci tištěného Blesku pro ženy na sebe její členové více navazují, naproti tomu 

v online redakci je spíše každý sám za sebe - napíše si svůj článek, ten nahraje do systému 

a editor ho po něm přečte. V redakci tištěné verze je tady více mezičlánků.   

Iveta, editorka tištěného Blesku pro ženy: 

„Na webu jsou více za sebe a v printu jsme víc jako jeden organismus.“ 

Každá z redaktorek, jak v časopisu, tak na webu, má jasně vymezenou práci. Každá z nich 

se zaměřuje na určitý segment, ačkoli v prostředí Blesku pro ženy se pozice a témata, na 

kterých redaktorky pracují, hodně prolínají. Protože se jedná o týdeník, provoz je řízen 

jednotlivými týdny, naproti tomu web funguje na bázi dnů. U obou médií se ale plánuje 

dopředu, ačkoli důraz je kladen na aktuálnost. Jak v tištěném Blesku pro ženy, tak o to více 

pak v online magazínu, což je pochopitelné. 

Oproti tištěnému časopisu má webová sekce vazby ještě na další oddělení: Online 

oddělení, které určuje podle aktuálních čísel čtenosti, jakou by měly mít články podobu, 

zda by měly mít fotogalerii, být na listování nebo obsahovat více videí. Obě redakce jsou 

pak ještě navázané na inzertní oddělení, jejichž spolupráci popíšu v další kapitole. 

Plánování článků a témat tedy vychází z návrhů redaktorek, požadavků editorek a 

informací od online a inzertního oddělení firmy. 

Plochá struktura 

Jaký je styl řízení, hierarchie a celková kultura redakce? Všechny redaktorky na dotaz 

shodně odpověděly, že zde vládne přátelský přístup. Nikdo se nad nikoho nepovyšuje. 

Díky tomu je v redakci atmosféra příjemná pro psaní a kreativní myšlení. 

Simona, editorka sociálních sítí ženských a mateřských webů: 

„Tady nefiguruje ten faktor strachu, všechno se dá vyřešit, když se o tom problému mluví.“ 

Samotný chod redakce je ovlivněný šéfredaktorkou a editorkami, na základním stupni jsou 

pak redaktoři, redaktorky, grafičky a korektoři. Spolupráce v rámci celé redakce musí 

fungovat napříč všemi skupinami. Všichni v podstatě spolupracují se všemi. 
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Přátelské prostředí podporuje i to, že si všichni navzájem tykají, až na nově příchozí, nebo 

výjimky. Styl řízení se zdá být volnější, ale příjemný pro obě strany. Na druhou stranu to 

od redaktorek vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti a loajality. 

Romana, online editorka: 

„Každá z nich to vnímá, a kdyby to někdo nedodržoval, tak ty ostatní podrazí. Hodně si 

dokážeme vyjít vstříc a nikdo, zdá se, volnosti nezneužívá. Kdyby ano, tak by tady asi 

nemohl pracovat.“ 

Podle redaktorek i editorek zde nefiguruje strach a direktivní řízení, ale je možné o věcech 

konstruktivně diskutovat. Na úrovni formální struktury zde hierarchie existuje, ale v praxi 

jde spíš o plochou síť. Zároveň každý z redakce ví, kdo nad ním stojí. V běžné interakci to 

ale není téměř poznat, pokud bude člověk nestranným pozorovatelem zvenčí. Struktura je 

tedy velmi plochá, což podle respondentek napomáhá budování a fungování týmu, 

efektivitě práce a kreativitě. Každá z redaktorek si ale uvědomuje svojí zodpovědnost, 

která se odvíjí od toho, na jakou práci byla přijata. 

Beáta, šéfredaktorka tištěného Blesku pro ženy: 

„Redakce je jako hodinky.“ 

Každý je závislý na každém, a pokud jedno kolečko vypadne, vzniká problém. V jakém 

stavu redaktorka odevzdá text, tolik práce pak bude, nebo nebude, mít editor. Pokud 

odevzdá dobré fotky, grafikovi nezabere zlom článku tolik času. Pokud online redaktorka 

doplní v CMS všechny detaily k článku, editorka nad tím pak stráví méně času. 

Model transmediální redakce 

Web začal vznikat v roce 2006. Z počátku se jednalo o jednu část Blesk.cz, která měla být 

určená pro ženy. Překlápěly se tam asi tři nebo čtyři články z právě vyšlého tištěného 

Blesku pro ženy. Postupně se webový protějšek Blesku pro ženy rozrůstal, najímali se noví 

členové redakce a postupně se redakce rozdělila na část tištěnou a online část. Zpočátku 

vznik webu vůbec nijak neovlivnil chod tištěného časopisu. Pouze v tom ohledu, že v 

redakci vzniklo víc pracovních míst. 

Co ovlivňuje fungování tištěného a online Blesku pro ženy v současnosti? To, jak redakce 

fungují, zda spolupracují více, či méně, vyplývá z toho, zda cílí na stejné publikum. U 

časopisu a webu to tak není, každé médium má trochu jinou cílovou skupinu. Proto 
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spolupráce není tak úzká, jak by se možná nabízelo. 

Štěpánka, redaktorka tištěného Blesku pro ženy: 

„Přestože patříme pod jeden brand, jsou to dost odlišná média, ale úplně skvěle funguje 

vzájemná inspirace.“ 

 Jejich spolupráce tedy funguje prostřednictvím porad, které jsou dvakrát týdně, a ad hoc 

v běžné interakci mezi editorkami a redaktorkami, tedy při běžném provozu redakce. 

Webová porada se koná v pondělí a porada tištěného časopisu ve středu. Hodnotí se na 

nich zpětně vyšlý obsah na webu a ve středu nejnovější číslo časopisu. Dále redaktorky i 

editorky dávají tipy, co by se mohlo využít jinam, a nejen na web Blesku pro ženy, ale i na 

další weby, které spadají pod vedoucí webů. Newsroomové porady jsou jinými slovy jako 

tavicí kotlík, kde se redakční kultura tištěného i webového magazínu, jinak rozpojených 

jednotek, propojuje. 

Adriana, online redaktorka: 

„Myslím si, že vzhledem k naší spolupráci (webu a časopisu) je to taková zlatá střední 

cesta, nepřebíráme si všechno, ale je tu rovnováha. Když se nám zdá něco zajímavé, tak to 

použijeme a naopak.“ 

 Ačkoli je tedy Blesk pro ženy tvořen jednou redakcí spadající pod jednoho nadřízeného, 

uvnitř existují dvě v podstatě oddělené redakce tištěného časopisu a webu, které však jsou 

schopné spolupracovat na takové úrovni, která vyhovuje oběma stranám. Běžná je také 

spolupráce na společném tématu, kdy například rozhovor provede redaktorka z tištěného 

Blesku pro ženy a web se postará o videoobsah. Vzájemná komunikace tedy probíhá 

hlavně skrze porady a také skupinový chat prostřednictvím sociálních sítí, kde se sdílí 

organizační věci a tipy na články k překlopení na druhou platformu. 

Jak vyplynulo z výzkumů Manuela Menkeho (2016), jednou z nejvíce uplatňovaných 

strategií při zavádění konvergentní žurnalistiky byl vznik nového postu, který se zabýval 

cross-media praxí. V prostředí Blesku pro ženy sice došlo ke sloučení několika platforem 

pod jednu vedoucí, ale i tak zůstávají oddělené, protože každá z platforem má ještě svého 

nadřízeného. Je tedy na každé z redaktorek a editorek, aby odhadly, zda má dané téma 

čtivý potenciál i na jiném webu nebo v časopisu. Spíše než konvergovanou redakcí ji tedy 

můžeme nazvat transmediální, kde funguje cross-media. Co to v praxi znamená? 

Podle Jakubowitze (2013) existují dva modely: multimediální konvergentní a 
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transmediální newsroomy. Ten první z nich dává důraz na obsah a kanál, kterým je šířen, je 

sekundární.  Jde o jednu redakci, kde multiskilled novináři pracují pro různé kanály, ale 

tvoří jeden tým. V případě transmediálního newsroomu se jedná o několik redakcí, z nichž 

každá je úzce specializovaná na jeden druh média, ale obsahy mezi sebou sdílí 

(Jakubowitz, 2013). Blesk pro ženy spadá tedy do druhé kategorie – transmediální 

newsroom. 

Podle Dailyho (2005) je minimální forma konvergence redakce taková, že platforma si 

vyrábí vlastní obsah pro sebe a navíc ho může prezentovat i na platformě druhé. To by pro 

Blesk pro ženy platilo. Naopak plně konvergovaná redakce znamená, že jedna redakce 

tvoří obsah pro různé kanály a spolupracuje s cross-media partnery, kteří spadají pod 

jednoho vlastníka. Ta poslední varianta platí jen pro část Blesku pro ženy, a to pro web.  

Web Blesk pro ženy je totiž propojený s dalšími weby, které spadají pod Czech News 

Center – Reflex.cz, Blesk.cz, Ženy.cz, Dáma.cz, Maminka.cz, Recepty.cz a Mojezdraví.cz.  

Weby spolupracují poměrně úzce a běžné je sdílení materiálů. Ne vždy jde o překlápění, 

ale spíše se texty předělávají pro každý z webů tak, aby sloužily nejlépe právě dané cílové 

skupině webu. Co je tím měřítkem? Podle respondentek je to fakt, zda je text (téma) 

dostatečně zajímavý. Posuzují to především editorky a redaktorky získávají tuto „znalost“ 

postupně, v závislosti na tom, jak dlouho pro danou platformu pracují. Dá se říct, že je to 

redakční know-how, které lze získat jen zkušenostmi. 

 

Pokud by se články překlápěly doslovně, bylo by to kontraproduktivní ze strany čtenosti. 

Internetové vyhledavače by to totiž vyhodnotily jako chybu a daný článek by nevybíhal 

v horních pozicích při vyhledávání. Spolupráce mezi weby funguje také především 

v případě nějaké události, kdy se na ní poutá napříč weby. Tyto záležitosti se řeší buďto na 

poradách, nebo mezi jednotlivými editorkami. Nedá se ale říct, že by se jednalo o jednu 

velkou redakci. Každé médium má svoji samostatnou redakci a svého nadřízeného. 

Spolupráce webů však už není cílem mé práce, ale je to jedna z věcí, která zasahuje do 

fungování a řízení webu Blesku pro ženy a bylo potřeba tuto trasu, kterou obsahy putují, 

zmínit. O tom, zda je toto předstupeň plně konvergované redakce, ve které by se všichni 

spojili a vytvářeli obsahy, které by potom putovaly všemi směry, můžeme jenom 

spekulovat. Je to dozajista otázka rozpočtu a životnosti, respektive čtenosti, každé 

z platforem, zda zůstanou redakce oddělené, nebo se spojí v jeden celek, který bude tvořit 
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obsahy pro různé kanály, ale bude jedním velkým newsroomem. 

Do jakého modelu konvergence podle Avilése (2009) zapadá v současnosti redakce Blesku 

pro ženy? Avilés dělí model konvergence na tři varianty: plná integrace redakcí (full 

integration), cross-media a koordinace oddělených platforem. Výzkum se týkal 

rakouských, španělských a německých redakcí. Žádná z redakcí by ale nesplňovala vždy 

přesně jednotlivé definice, vždy se v nějaké míře překrývají. V první kategorii je 

newsroom řízen jedním vedením a obsahy jsou nadřazené platformám. Jde o multimediální 

newsroom. Druhá kategorie znamená spolupráci, ale ne splynutí v jednu redakci, a ta 

poslední jen velmi úzkou spolupráci a jednotlivé redakce jsou oddělené a mají svého 

nadřízeného. 

 Protože je sdílení materiálů mezi tištěným a online Bleskem pro ženy obecně vzato malé, 

spadala by redakce do poslední kategorie. Tomu nahrává i to, že sekce online i tištěného 

časopisu mají své vlastní editory. Do této kategorie ale patří i ty newsroomy, ve kterých 

jednotlivé redakce spolu nespolupracují téměř vůbec a neprobíhají mezi nimi společné 

porady. To ale v případě Blesku pro ženy funguje, a tím spadá do druhé kategorie cross-

media. V tomto případě jsou redakce jednotlivých platforem oddělené, ale spolupracují 

úžeji. Protože Blesku pro ženy nevyhovuje plně ani jedna z kategorií, není třeba ho do nich 

umisťovat za každou cenu. Každá redakce je jiná a každá má své vlastní postupy, rutiny a 

styly řízení, které jsou pro ni jedinečné. Jedná se ale o užitečné rozdělení, alespoň pro 

představu, jak mohou různé redakce pod vlivem konvergence fungovat. 

 

V terminologii cross-media probíhá spolupráce tištěného a online Blesku pro ženy tedy ve 

dvou možnostech: jako promo, neboli poutání na nově vyšlé číslo nebo nový projekt, nebo 

se nahodile sdílejí články podle toho, co se tematicky hodí. Erdal (2009) v kontextu cross-

media stanovil dvě osy, na kterých můžeme praxi cross-media nacházet. Je to osa práce a 

osa obsahů, což bylo zmíněno už v teoretické části. 

Osa práce: 

 Jeden redaktor pro různé platformy: stejný novinář připravuje materiály pro 

různé mediální platformy. 

 Hard-disková žurnalistika: předělávání existujícího materiálů z jedné 

platformy pro platformu druhou. 
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 Koordinace mezi platformami: spolupráce novinářů z různých platforem, aby 

obsahově pokryli společně určitou událost, spolupráce různých redakcí na 

jednom materiálu, koordinace spolupráce se děje na úrovni formální při 

poradách. 

 Produkce mezi platformami: produkce obsahu různými redakcemi, které spolu 

úzce spolupracují a sdílejí materiály, většinou se týká pokrytí nějaké větší 

události. 

Na ose obsahů je to pak: 

 Rozšíření (augmentation): obsah je znovu zveřejněn téměř nezměněný. 

  Přepracování (recombination): materiál použitý v jiném médiu se přepracuje 

pro médium další, tzn. něco se vypustí, něco přidá. 

 Nová verze (reversioning) 

 

Podle Erdalova (2009) rozdělení můžeme tvrdit, že na ose práce v redakci Blesku pro ženy 

existuje hard-disková žurnalistika a koordinace mezi platformami. Na ose obsahů pak 

příliš neprobíhá jen „rozšíření obsahů“, kdy by byl článek znovu zveřejněný tak, jak byl 

původně napsaný, ale většinou se jedná o přepracování – něco se do článku přidá, něco se 

vypustí. 

Podle pětiúrovňového kontinua Dailyho, Dema a Spillmanové (2010) můžeme určit, na 

jakém stupni cross-media praxe se nachází redakce Blesku pro ženy. 

1) vzájemná propagace (cross-promotion)  - například odkazy na obsahy z jiného 

média; 

2) klonování (cloning) – přebírání materiálů, které vytvořila „spárovaná“ redakce, 

a jejich publikace v nezměněném znění, proběhnou jen lehké úpravy vzhledem 

k povaze média; 

3) spolukonkurence (coopetition) – sdílení partnerských akcí, ale zároveň 

zpracovávání svých vlastních materiálů, spolupráce i konkurence zároveň; 

4) sdílení obsahů (content sharing) – spolupráce na stejných projektech, ale 

zároveň práce na vlastních materiálech, aniž by si redakce navzájem pomáhaly; 
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5) plná konvergence (full convergence) – vytvoření týmu, který produkuje obsahy 

pro různé mediální platformy, spolupracují spolu jak při získávání materiálů, 

tak i při šíření obsahů. 

Podle toho, jaký typ spolupráce mezi redakcemi probíhá, lze tvrdit, že dosahuje čtvrté 

úrovně. Všechny úrovně probíhají současně při běžném provozu, přesně tak, jak tvrdí 

Erdal. Podle Erdala (2011) a jeho výzkumu tyto úrovně nejdou po sobě, ale spíše koexistují 

vedle sebe v rámci různých redakcí.  Nic ale nenapovídá tomu, že by newsroom přešel do 

úrovně páté. V tuto chvíli, a z mé pozice, nelze jednoznačně říci, zda by to bylo plus pro 

samotné fungování, nebo mínus. Avšak z rozhovorů s respondentkami vyplynulo, že 

směšování dohromady jednotlivých postů, práce i témat je spíše kontraproduktivní. 

V redakci by i nadále měli zůstat odborníci specializovaní na určitou oblast. Při páté úrovni 

by totiž „dělali všichni všechno, ale v podstatě nic,“ jak řekla online editorka. Tento 

pohled bude blíže rozveden v kapitole Multiskillingu. 

Cílové publikum, podpůrná platforma a odlišný obsah 

Proč redakce Blesku pro ženy funguje jako transmediální? Na základě výzkumu rozhovorů 

lze tvrdit, že do jaké míry je redakce propojená, neboli konvergovaná, záleží na tom, jak 

moc se prolínají cílové skupiny daného média. To totiž určuje, zda je vhodné použít obsah 

z časopisu na web a naopak. Proto je důležité znát cílovou skupinu a podle toho tvořit 

obsahy, strukturu i fungování redakce. 

Beáta, šéfredaktorka tištěného Blesku po ženy: 

„Je to o tom, že web má prioritně jinou cílovou skupinu než print, a od toho se odvíjí, co je 

na webu a co v printu.“ 

Bára, online editorka: 

„Nemáme stejnou cílovou skupinu. Míjíme v tom, co vlastně je atraktivní pro ty naše 

čtenáře. Web sleduje jiný druh lidí než print. Kdybychom měli stejnou cílovku, tak bychom 

našli těch témat víc.“ 

Štěpánka, redaktorka tištěného Blesku pro ženy: 

„…i když to vypadá, že ne, máme odlišnou cílovou skupinu.“ 

 

Dříve, zhruba před rokem, bylo běžnou praxí, že redaktorky z tištěného Blesku pro ženy 
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tvořily každá jednou týdně nový článek pro web a naopak. Podle respondentky Simony 

(editorka sociálních sítí ženských a mateřských webů) se jednalo „o propojení za každou 

cenu“ a bylo v důsledku kontraproduktivní, protože to ubíralo redaktorkám čas i energii. 

V počátcích webu to však jedna z redaktorek, která v redakci byla už v té době, zpětně 

vnímá jako plus, jelikož se i jako redaktorky píšící pro tištěné médium naučily pracovat 

v elektronickém systému a zkusily si jiný formát článků. 

Štěpánka, redaktorka tištěného Blesku pro ženy: 

 

„I díky tomu, že nás šéfová donutila dávat jednou týdně článek na web a web zase nám, 

jsem se aspoň naučila formát, který web má a je opravdu odlišný.  Jednou týdně jsme 

každá z printu navrhovaly témata a pak jsme článek posílaly. Ale ve chvíli, kdy na webu 

začalo být víc redaktorek než nás samotných, tak to začalo být nesmyslné. To mělo smysl 

jen ve chvíli, kdy se to rozjíždělo.“ 

Zde je vidět, že v počátcích webu byla redakce více konvergovaná, než je nyní – 

redaktorky z tištěného časopisu psaly pro web a naopak, i když to znamenalo jen jeden 

článek týdně. Nicméně v momentě, kdy na webu začalo být více lidí než v redakci 

časopisu, se od toho upustilo, protože materiálů už bylo dostatek a propojení bylo zbytečné 

a v podstatě nad rámec.  Důvodem, proč se o propojení za každou cenu v současnosti ani 

vedení nepokouší, vysvětlila jedna z respondentek: 

 

Simona, editorka sociálních sítí ženských a mateřských webů: 

„Chápu, že v nějakých redakcích to může fungovat tak, že redakce printu a webu jsou víc 

propojený, že jsou, lidi, kteří sedí na dvou židlích. Půlku své pracovní náplně vykazují 

webu a půlku printu. Ale u nás to tak není, protože web je strašně silný a důležitý, takže si 

to nemůžeme dovolit a musíme mít vlastní redakci.“ 

K většímu sdílení materiálů nedochází tedy i z důvodu, že web není jen podpůrnou formou 

tištěného časopisu. V ten moment by bylo běžné, že web by přebral skoro všechny věci, 

které v časopisu vyjdou, jako to bylo v úplných začátcích. V případě Blesku pro ženy se 

ale jedná o jiný případ. Jak časopis, tak i web jsou silná média, která nemají úplně shodnou 

cílovou skupinu čtenářek. Proto je spolupráce taková, jak byla popsána výše. 

Navíc materiály do časopisu a na web se hodně liší. Tištěný Blesk pro ženy si může dovolit 
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delší texty, jít víc do hloubky, naproti tomu web je povrchnější, články musí být kratší, 

srozumitelně a jednoduše psané. To, co unese tištěný časopis, ten webový neunese. 

Shrnutí tohoto oddílu by na základě mého výzkumu znělo: zda jsou redakce Blesku pro 

ženy konvergované do jednoho celku, závisí na tom, do jaké míry se protínají cílové 

skupiny daného média, od čehož se odvíjí obsahová skladba, kterou je možné sdílet na 

několika platformách, a jak velké, respektive silné, je dané médium na mediálním trhu. 

Střet redakcí 

Podle rozhovorů ve spolupráci redakce časopisu a webu úskalí téměř nejsou. Největším 

problémem, nebo spíš věcí, nad kterou se musí více přemýšlet, je cross-media potenciál u 

jednotlivých témat. Z toho, že obě média cílí na jinou skupinu čtenářek, vzniká problém, že 

se musí dopředu přemýšlet, kdy má opravdu smysl spolupracovat a propojovat projekty a 

kdy je to zbytečné. To, co funguje na webu, nemusí fungovat v časopisu a naopak. 

Dalším střetem, který se může ve spojených redakcích objevit, je jiná povaha práce na 

každé z platforem. Smýšlení, rutiny a styl práce v časopisu je odlišný od toho, který 

probíhá na webu. Proto mohou vznikat nedorozumění: 

Adriana, online redaktorka: 

„Někdy si neuvědomí (v tištěném Blesku pro ženy), že nejde sehnat daného člověka ze dne 

na den, abychom například vytěžily věci, když oni fotí, tak aby my jsme o tom třeba 

natočily. Informují nás pozdě a je to škoda. Jsou navyklé na jiný rytmus práce než my, 

z toho pak můžou vznikat problémy.“ 

Rozhodně nějakou dobu trvalo, než se spolupráce mezi redakcemi vyladila, ale podle 

respondentek je propojení na místě a je nutné a efektivní. 

Simona, editorka sociálních sítí ženských a mateřských webů: 

„Dvě redakce jednoho brandu podle mě nemůžou fungovat odděleně, nebo by neměly. 

Z propojení čerpají obě dvě strany.“ 

Podle Erdala (2009) může cross-media přinášet problémy týkající se autorství a kontroly 

nad konečným výsledkem. Nic takového ale v rozhovorech nezaznělo ani jednou. Cross-

media přináší problém jen ve smyslu plánování, je to další věc, na kterou musí jednotliví 

editoři myslet, aby se daly obsahy co nejlépe využít z jedné platformy na druhou. Mezi 

tištěným Bleskem pro ženy a webem se sdílí menšina textů, a je to především jako poutání 
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na nově vyšlé číslo. 

Romana, online editorka: 

„Kdyby to bylo ve větší míře, tak by si ty dvě platformy začaly být příliš podobné a bylo by 

to podle mě škoda.“ 

Podle respondentky by to taky mělo za následek to, že redaktoři by už nebyli novináři, ale 

„překlápěči“, začali by uvažovat jinak. Otázkou však je, zda je to v dnešní době, kdy je 

cross-media čím dál častější, mínus. 

Poslední aspekt, který je nutné zmínit, je to, že z výzkumu vyplynulo, že tekutost, kterou 

nová média podle Listera (2010) přinášejí do mediální krajiny v kontextu žánrů i profesí, 

v případě Blesku pro ženy není. Tištěné i online médium si mezi sebou udržují stále 

poměrně velký odstup, co se týče náplně práce redaktorek, ale i obsahů. Každé médium má 

svůj vlastní styl textů, které ne vždy jde sdílet. Mezi redakcemi tedy je samozřejmě 

spolupráce, ale zároveň každá z redakcí si udržuje svou vlastní kulturu. 

Shrnutí 

V rámci jednoho openspace, nad kterým stojí vedoucí newsroomu ženských titulů, existuje 

několik do určité míry samostatných redakcí – tištěný a online Blesk pro ženy, magazíny 

Blesk zdraví, Blesk Bydlení a Blesk Hobby a pak web Ženy.cz, Dáma.cz, Recepty.cz a 

Maminka.cz a Supermámy.cz. To, co na první pohled vypadá jako konvergovaná 

(multimediální) redakce, je spíše redakcí transmediální, kde dochází ke sdílení obsahu 

(cross-media) v největší míře mezi weby, ale samozřejmě také mezi webovým i tištěným 

Bleskem pro ženy, na který byl výzkum zaměřený, a jak bylo podrobně popsáno výše. 

Zatímco tištěný Blesk pro ženy je napojený jen na webový protějšek, Blesk pro ženy.cz má 

ještě vazby k dalším webů, které spadají pod zmiňovanou vedoucí, a ostatní weby, které 

existují v rámci mediální organizace Czech News Center. 

11.2 Co znamená být redaktorkou lifestylového časopisu pro ženy? 

 

Podle dotázaných redaktorek je Blesk pro ženy, jak online, tak i tištěný, mainstreamovým 

médiem pro všechny ženy – mladší, starší, se středním či vysokoškolským vzděláním. 

Každá si tam najde to, co se jí líbí. 

Iveta, editorka tištěného Blesku pro ženy: 
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„Je to masový levný titul. Ale to neznamená, že je blbý. Tady se dbá na kvalitu, aby to bylo 

pěkný, srozumitelný a čtenářsky příjemný.“ 

Obě média sice cílí na celé spektrum žen, ale ve výsledku má webový Blesk pro ženy 

cílovou skupinu mladší. Dělí se na dvě skupiny: 1) ženy ve věku do 49 let činí 66 % a 2) 

ženy od 50 let a více činí 34 % z návštěvnosti (Czech News Center, 2014). Jde však jen o 

orientační výzkumy a podle editorky se v současnosti orientují podle toho, jaká témata se 

nejlépe čtou. Podle čísel aktuální čtenosti je faktem, že cílová skupina webu je v porovnání 

s tištěným časopisem mladší. 

Služba ženám 

Co pro mnou oslovené ženy znamená být redaktorkou lifestylového magazínu, ať už 

tištěného, nebo webového formátu? 

Beáta, šéfredaktorka tištěného Blesku pro ženy: 

„Být redaktorkou v lifestylu znamená mít ráda čtenáře.“ 

Oslovené redaktorky uváděly, že je to pro ně možnost být přirozeně kreativní, protipól 

kancelářské práce a služba čtenářům. I když je to v současné době převážně práce u 

počítače, je to zároveň do velké míry i práce s lidmi. 

Simona, editorka sociálních sítí ženských a mateřských webů: 

„Čtenářkám přinášíme spoustu nových informací, který vycházejí z toho, že sledujeme 

nové obory, a pak o nich píšeme.  Lifestyle je podle mě místo, kam žena přijde proto, aby 

snila, aby si tam našla to hezký. Jsme tak trochu únikem od každodenního života, kde se 

zrelaxuje, ale zároveň ji může obohatit, může jí něco přinést, může se dozvědět novinky 

z různých oblastí, není to jen móda a krása, ale my se tady snažíme vyzdvihovat ženský 

témata, i bych se nebála říct feministický. V tomto směru se snažíme dělat osvětu a 

podporujeme tu ženskou sílu. Obohacení v jakémkoliv směru je podle mě cílem lifestylu.“ 

Další z charakteristik může být to, že prostřednictvím média má daná redaktorka možnost 

ovlivnit nemalé množství čtenářů. Zároveň to s sebou nese určitou míru zodpovědnosti, 

protože daná redaktorka tím, že pustí do světa článek, je garantem dané informace. 

Štěpánka, redaktorka tištěného Blesku pro ženy: 

„Mám možnost každý týden, dejme tomu tři sta tisícům ženám, předat nějakou zajímavou 

věc, která jim může zlepšit život. Která je může naučit líp komunikovat ve vztahu, dělat si 



 

 

61 

radosti, mít se ráda nebo se inspirovat od jiných žen...“ 

Redaktorka lifestylového magazínu pro ženy by měla sledovat trendy v dané rubrice, 

kterou má na starosti, a v podstatě je podle jedné z respondentek „odrazem průměrné 

české ženy“. Na stránkách časopisu nebo stránkách webu by měla přinášet články, které 

čtenáře zajímají, ale zároveň si zachovávají odbornost. Zároveň jsou to „vizionářky“ ve 

smyslu toho, že nastolují témata v ženském světě. Z rozhovorů vyplynulo, že být 

redaktorkou v lifestylu pro ženy znamená dělat službu nejen čtenářům, ale především 

ženám. Je to služba od žen pro ženy. 

 

Ideální lifestylová redaktorka 

Avilés (2004) popisuje ve svém výzkumu vliv technologie na práci novinářů. Podle něj se 

z nich stávají „mouse monkeys“ – cvičené opice, které neumí nic jiného než ovládat 

počítačovou myš. Díky technologiím není tak pracné si informace vyhledat. Povaha 

webového i tištěného magazínu je s prací s počítačem přímo svázána. 

Podle editorky online magazínu to však rozhodně není ideální stav být „cvičenými 

opicemi“, a ani to v této redakci není zvykem. Podle ní je třeba, aby redaktorky nedělaly 

práci jen „od stolu“, ale vyrazily do terénu, bavily se s odborníky a zkusily věci na vlastní 

kůži. 

Dále by redaktorka pracující v lifestylovém časopise nebo webu měla žít nějakým 

tématem, ať už je to cokoliv. 

Martina, vedoucí ženských a mateřských webů: 

„Musí být pro něco nadšená, ať je to cokoliv. Je to podle mě půlka úspěchu. I když by 

uměla psát, tak nebude tak dobrá, když nebude pro nic plát.“ 

Další schopností, kterou by především online redaktorky měly zvládat, je samozřejmě 

používání CMS (content management systém) – systém pro správu obsahu je na webu 

nejdůležitějším nástrojem. Tou nejdůležitější schopností v lifestylovém magazínu pro ženy 

je vymyslet dostatečně zajímavý obsah, jak zmiňovaly respondentky. Zajímavý z hlediska 

toho, zda jde o aktuální téma, o nějaký fenomén, o informaci, která obohatí čtenáře. Tou 

druhou nejdůležitější schopností je pak umět napsat o tématu čtivě a jednoduše. 

Štěpánka, redaktorka tištěného Blesku pro ženy: 
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 „…dokázat složitý věci říkat jednoduše, dělat populizátora, říct věci jednoduše a výstižně. 

Umět jen psát je tady už nedostačující. Vyhořela nám na tom spousta lidí, který rozhodně 

uměli psát, ale ne tímhle způsobem.“ 

Zároveň je však nutné se ve svém „oboru“ neustále vzdělávat a být o krok napřed před 

čtenářkami. Dále je nezbytné umět dobře český jazyk, mít všeobecný přehled a umět 

fungovat v týmu. Důležitá je podle respondentek průbojnost, samostatnost, schopnost 

rychle vyhledávat relevantní informace, sledovat trendy a uvědomovat si zodpovědnost 

toho, že jsou zprostředkovatelem zpráv veřejnosti, a podle toho i svou práci odvádět. 

Přesto, že výčet schopností online novináře je vyčerpávající, mezi kolegy z tištěných médií 

má menší prestiž (Čuřík, 2012). Podle většiny respondentek bych mohla tvrdit opak. Avšak 

jedna z nich to vnímá jinak. Jednalo se hlavně o dobu, kdy byl web v začátcích, tedy okolo 

roku 2006, kdy v kolektivu byly považovány online redaktorky za méněcenné. 

Tento oddíl se věnoval pouze redaktorkám. Co je ale náplní práce editorek? Odvíjí se to do 

velké míry od toho, zda se jedná o online, nebo tištěný časopis. Shodují se však v tom, že 

editor dává článkům finální podobu, dává ho do jazyka, kterým časopis nebo web mluví, 

hodnotí i věcnou stránku obsahu, zda všechny informace sedí. Na webu však přibývá ještě 

jedna činnost, která leží na bedrech editorky, a to je sledování čísel čtenosti jednotlivých 

článků. Podle toho se pak plánuje i další obsah. 

Čtenost a aktuálnost 

Témata, o kterých redaktorky píší, se často vážou k tomu, co je samotné zajímá a jakou 

rubriku mají na starost. To je výhoda, nebo volnost, řekněme, lifestylu, oproti například 

zpravodajství. Často se píšou články nahodile podle aktuálnosti a podle toho, kdo je zrovna 

v redakci, hlavně v případě webu. V případě tištěného Blesku pro ženy je proces zadávání 

článků pomalejší, a proto je i větší šance na to, prosadit si téma, které danou redaktorku 

zajímá, o kterém má nejvíce informací a je schopná ho zpracovat tak, aby to bylo přínosné 

pro danou cílovou skupinu čtenářů. 

Nicméně dokud budou weby zadarmo, musí online redaktorka, oproti redaktorkám 

z tištěného Blesku pro ženy, přemýšlet nad potenciální čteností tématu. V redakci časopisu 

tedy redaktorky při výběru tématu dávají důraz na to, co je baví, kdežto ve webové redakci 

se více přemýšlí nad tím, jak moc čtivý potenciál téma má. To byla také jedna ze 

zmiňovaných ideálních schopností, o které mluvila jedna z online editorek. 
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Příčinou toho totiž je, že úspěch webu se měří podle page views, tedy počtu kliků. Blesk 

pro ženy.cz dosahuje měsíčně přes 30 milionů page views. Znamená to, že podstata 

novinářské práce ustupuje do pozadí na konto čtenosti? Nezáleží na kvalitě obsahů, ale na 

tom, jak dokážou čtenáře v nepřeberném množství mediálních kanálů a článků zaujmout? 

Na tuto skutečnost upozornila však jen jedna z respondentek. Pro ni samotnou má tento 

stav negativní vliv na její práci. 

Faktem ale zůstává, že online články jsou na jedno použití, což souvisí s konceptem 

„lepivosti“ od Jenkinse, který jsem popisovala v teoretické části. Obsah se snaží připoutat 

čtenáře na tak dlouho, jak jen to jde, a v ideálním případě tak, aby se čtenář vracel. Kvalita 

obsahu ustupuje do pozadí a naopak se upřednostňuje titulek a fotka. Avšak na jedné 

z porad, na kterých jsem byla přítomna, zaznělo, že současný trend je více než na page 

views, tedy počty kliků, zaměřen na kvalitnější obsah, díky kterému se budou čtenáři 

vracet. 

 Je to rozpor, který zde bude do té doby, než začnou být weby placené, anebo mít příjem 

odjinud než z inzerce. Inzerce živí web a inzerce potřebuje klienty a ty podají zakázku jen 

tehdy, pokud web bude mít vysokou čtenost. Zdá se, že je to začarovaný kruh, ze kterého 

momentálně není úniku a ani neexistuje řešení. Alespoň ne takové, které bych mohla 

navrhovat z mé pozice. 

Nicméně spolupráce redakce a inzerce je podle respondentek dobře nastavená tak, aby 

nezasahovala příliš do tvorby a kreativity redaktorek. Inzertní oddělení přichází asi tak 

jednou měsíčně s náměty na nápady, které nechávají redaktorkám volnou ruku v jejich 

zpracování. 

Simona, editorka sociálních sítí ženských a mateřských webů: 

„Zažila jsem to v jiných redakcích mnohem horší, že se tvořily vyloženě články půl na půl 

advertorialy a redakční obsah.“ 

V celém vydavatelské domě se podle respondentky Simony (editorka sociálních sítí 

ženských a mateřských webů) dbá na to, aby jakýkoliv inzertní obsah byl označený jako 

„komerční prezentace“. Podle respondentek tedy tento aspekt nezasahuje do autonomie a 

kvality jejich práce, jakožto mediálních profesionálek. 
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11.3 Multiskilling v prostředí Blesku pro ženy 

 

Podle Jakubowitze (2013) spouští konvergence, ať už na úrovni obsahů, nebo na úrovni 

mediální organizace, několik proměn. Tou jednou je to, že z novinářů se stávají novináři 

multimediální. Této problematice jsem věnovala jeden z oddílů ve výzkumu. Je 

multiskilling už podmínkou přijetí do redakce lifestylového magazínu pro ženy? Je 

multiskilling každodenní praxí? Má vliv na kvalitu práce redaktorek? Co vlastně tento 

koncept znamená v prostředí Blesku pro ženy? 

Slovy dotazovaných redaktorek a editorek by multiskilling znamenal méně specializace a 

více univerzálnosti. Vypořádávala se redakce už při vzniku webu s multiskillingem? 

V počátcích webu, což bylo v roce 2006, nemůže být o multiskillingu řeč. Videa rozhodně 

nebyla trendem a víceméně provoz webu spočíval v tom, že se překlápělo několik článků 

z tištěného časopisu, který právě vyšel. Postupně se online verze zvětšovala, přibývaly 

články a postupně i videa. 

S tím se rozšířil i pracovní záběr, které redaktorky musely zvládat. Obecně je to v redakci 

nastavené tak, že by všichni měli zvládat všechno. Všechny respondentky na vedoucích 

pozicích si ale nemyslí, že jde o dobrý přístup, ani to tak ve skutečnosti nefunguje. Proč to 

nemůže v praxi fungovat, by shrnovala věta: 

Bára, online editorka: 

„Všichni dělají všechno, ale vlastně nic.“ 

 

Multiskilling je mýtus 

Podle Avilésova výzkumu z roku 2004 multiskilling v konečných důsledcích zkvalitňuje 

práci, kterou redaktorka odvádí, protože má pod kontrolou celistvý obsah a neštěpí se mezi 

několik lidí. V prostředí Blesku pro ženy převládají podle rozhovorů dva názory. Jeden se 

přiklání k tvrzení výše, druhý říká, že multiskilling v redakci je vlastně mýtus.  Rozdílný 

pohled se liší mezi redaktorkami a editorkami, přičemž editorky zastávají ten druhý z 

názorů. 

Editorky se shodly na tom, že multiskilling je v podstatě mýtem, alespoň v prostředí 

lifestylové redakce. Není možné, aby redaktorka v lifestylu uměla točit a moderovat video 

a současně kvalitně psát o jakémkoli tématu. Z povahy lifestylu to není možné už jen 
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z toho důvodu, že články odráží do velké míry životní styl redaktorek. Dvacetiletá 

redaktorka může umět bravurně psát, ale „deset věcí, které mě naučil rozvod“, jednoduše 

nenapíše kvalitně. 

Vše je o manažerských schopnostech editorek. Konkrétně, jak dobrý je editor 

v odhadování silných a slabých stránek svého týmu. Zvolit toho, kdo udělá nejlépe 

rozhovor, kdo nejlépe natočí reportáž a kdo nejlépe zpracuje určité téma. Na tom se shodly 

všechny respondentky ve vedoucích pozicích, jak tištěného, tak i online magazínu. 

Editorky si vytahují z členů týmu ty, o kterých vědí, jaké jsou jejich silné stránky. Proto 

multiskilling nemá vliv na kvalitu práce. Lze ho brát tedy spíše jako výhodu než nevýhodu 

a nikoliv jako faktor, který by práci redaktorek ohrožoval. Editor je posledním garantem 

kvality a jeho manažerské schopnosti by měly být na takové úrovni, aby věděl, kdo je 

z jeho týmu dobrý na danou činnost. Z tohoto úhlu pohledu by se tedy dalo tvrdit, že 

multiskilling je spíše na editorovi než na redaktorkách, alespoň co se redakce Blesku pro 

ženy týče. 

Podle jedné z respondentek vládne v redakci přesvědčení, že všichni dělají všechno, tedy 

že multiskilling je nedílnou součástí práce redaktorek. Realita ale vypadá odlišně, jak bylo 

popsáno výše. I tak to může ale v některých redaktorkách vyvolávat pocit stresu a frustrace 

z toho, že například natáčení videa není jejich silná stránka, ale i přesto se do zadaného 

úkolu musí pustit. V redakci je tedy přítomný tlak na to, aby redaktorky byly specialisty na 

všechno. Všestrannost je vítaná, ale ne vždy realizovatelná. Spíše je to o mixu rozdílných 

redaktorek, které se v týmu doplňují. 

Hledí se na multiskilling v případě přijímání nových lidí? Podle online editorky je to 

poslední dobou nutnost. Ale spíše, než aby jedna redaktorka byla „komplexním balíčkem“, 

se bere v úvahu, zda je v celém týmu vždy někdo, kdo může točit videa, a další, který 

napíše, cokoliv bude potřeba. 

Martina, vedoucí ženských a mateřských webů: 

„…což je rozhodně novinka, kterou jsme nemusely dřív řešit.“ 

Při výběrovém řízení určitě hraje roli, zda by kandidát byl schopný mluvit na kameru, nebo 

ne. Trend videí je v prostředí online magazínu pochopitelně přítomný, a to více než kdy 

dřív. 

Simona, editorka sociálních sítí ženských a mateřských webů: 
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„Hodně se na to myslí, protože je velký tlak na natáčení videí, kvalitních, je jich čím dál 

tím víc, a pokud by vyloženě někdo měl fobii z mluvení před kamerou, tak tady nemůže 

obstát.“ 

 

Komplexní redaktorka 

Editorka zastává názor, že od zaměstnanců se sice očekává komplexní balíček, ale pokud 

někdo něco neumí, není problém ho to doučit a pracovat s ním na osvojení dovednosti. 

Nicméně není už možné, aby byl na webu člověk, který by se zaměřoval jen na psaní. 

Podle názorů editorek na to není z hlediska rozpočtu a organizační struktury prostor. 

Díky tomu, že redaktorka na svých bedrech nese jiné úkoly než „pouze“ psaní“, šetří 

mediální organizace náklady a zároveň zvyšuje počet obsahů. Multiskilling se mnohem 

více týká online redaktorek, což plyne ze samotné podstaty webového magazínu, ale 

neuniknou mu ani ty z redakce časopisu. Podle online editorky v dnešní době obecně platí, 

že práci, kterou dříve dělalo lidí více, zvládá jedna redaktorka. 

Romana, online editorka: 

„Prostě se očekává, že člověk toho stihne víc za stejnou pracovní dobu.“ 

Multiskilling dostává v tištěném i online prostoru jiný rozměr. Online redaktorky 

v rozhovorech zmiňovaly multiskilling především v souvislosti s online redakcí s tím, že 

v tištěné verzi časopisu se vyskytuje minimálně. Nicméně i redaktorky tištěného časopisu 

tomu neuniknou. Není to v tak velké míře jako na webu, ale i přesto se jich to dotýká a 

podle mnou dotázaných redaktorek většina považuje za nezbytné umět se postavit před 

kameru, alespoň na základní úrovni. 

Jana, redaktorka tištěného Blesku pro ženy: 

 „Samozřejmě se to po nás chce. At už jde jen o to udělat fotku s respondentem, se kterým 

mluvíš. Nebo z místa, kde se zrovna nacházíme. Ale určitě to není taková zátěž, aby to 

ovlivňovalo kvalitu práce.“ 

Stále ale platí, že na webu je praxe multiskillingu aktuálnější. Oproti redakci časopisu je 

samotná práce na webu mnohem víc technická záležitost, takže už jen to přináší k psaní 

něco navíc. 

 



 

 

67 

Iveta, editorka tištěného Blesku pro ženy: 

„Kdežto v časopisu se soustředíš jen na to, aby to bylo hezký, čtivý a dobrý.“ 

 

Nicméně z rozhovorů vyplynulo, že určitá základní úroveň multiskillingu, která se může 

rozvíjet různými směry, by měla být standardem každé redaktorky. Zároveň, umět psát 

stále zůstává na prvním místě. 

V kontextu multiskillingu jde podle Stephena Quinna (2005) o multimediální nastavení 

mysli. To vyplynulo i z rozhovorů na téma náplně práce redaktorek a co by dobrá 

redaktorka měla umět. Dobrá online redaktorka by měla při psaní myslet na to, jak se dané 

téma bude číst nebo ne. Při vymýšlení obsahu tedy redaktorka nemyslí jen na to, zda ji 

téma baví, ale i na to, zda bude čtivé, dostatečně chytlavé pro web, zda by bylo lepší ho 

zpracovat s fotkami, s videem nebo obojí dohromady. Zatímco toto je nedílná součást 

práce online redaktorek, schopnost točit před kamerou není nutná v každé redakci. 

Slučování jednotlivých postů, jako redaktorky a videoredaktorky, je podle jedné 

z editorek nešťastné řešení. Klíčem je mít v redakci alespoň jednoho člověka, který by 

práci před kamerou zvládl. 

Martina, vedoucí ženských a mateřských webů: 

„Musí to být mix a teď je mnohem víc potřeba na to myslet než dřív.“ 

 

Články na jedno použití 

V multiskillingu můžeme najít dimenzi rychlosti. Má podle respondentek důraz na rychlost 

vliv na kvalitu obsahů? Vnímají to negativně, anebo to kvalitu jejich práce nijak 

neovlivňuje? Požadavek rychlosti samozřejmě přítomen je – na webu mnohem více než 

v tištěném Blesku pro ženy, ale protože se jedná o týdeník, důraz na aktuálnost je také dost 

vysoká. Avšak podle respondentek každá práce vyžaduje svůj čas, a buď tím utrpí kvalita 

videa, nebo textu. Na druhou stranu, když je daná redaktorka v oblasti odborníkem, tak i 

v krátkém čase se jí podaří vytvořit kvalitní materiál. Vliv v tom určitě hraje zkušenost: 

Adriana, online redaktorka: 

„Když se v tématu člověk orientuje, tak časový press nevadí. Pokud ti to není blízké, tak to 

výsledek podle mě ovlivní negativně.“ 
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Nicméně webová platforma je místem, kde se neočekávají dlouhé a podrobné články. Jde 

spíše o povrchní čtení, protože čtenář neudrží takovou pozornost jako v tišteném časopise. 

Vyplývá to i ze samotné povahy a užívání rozdílných typů médií. Tištěný časopis je ke 

čtení, webový k prolétnutí, podle respondentek. 

Bára, online editorka: 

„Články jsou povrchnější, ale taky na jedno použití. Na webu musejí zaujmout, člověk to 

rychle přečte a jedeme dál.“ 

V rámci redakce Blesku pro ženy je editor tím, kdo je posledním garantem kvality obsahů. 

Pokud je špatná, článek nepustí, i kdyby věděl, že by se téma četlo.  Kvalita výsledných 

obsahů by vydala na delší diskuzi, avšak nebyl to parametr, kterým bych se podrobněji 

zabývala. K tomu můžu říct jen to, že na webech jsou z jeho podstaty texty kratší, 

povrchnější, ale to neznamená, že by nebyly kvalitně napsané. S informacemi se v době 

digitální jednoduše pracuje jinak, podotkla jedna z editorek: 

„…víš, že některý článek je napsaný od stolu, ale otázka je, jestli to čtenářům vadí,“ řekla 

jedna z editorek na téma multiskillingu a kvality textů. 

Podle ní to čtenářům webových magazínů spíše nevadí, o čemž vypovídají hlavně 

zvyšující se čísla čtenosti. V tomto bodě by pak vyvstávala otázka, zda čtenáři ztrácejí 

požadavky na kvalitu textů, které čtou? Zajímá je jen obrazová složka, čtou vůbec texty, 

které jsou čím dál kratší? Abych na toto mohla odpovědět, musela bych výzkum, a otázky 

typu co je myšleno kvalitním článek, zaměřit na druhou stranu – do publika. 

Multiskilling je v prostředí Blesku pro ženy rozporuplným tématem. Podle části 

respondentek je považován za mýtus a v praxi nedosažitelným ideálem. Podle jiných 

dotazovaných redaktorek je v redakční kultuře tiše přítomný a zároveň se na něj klade 

důraz při výběru nových lidí. Reálný chod redakce je ale přizpůsobený jinak. Redakce 

funguje jako tým, který se navzájem doplňuje ve svých slabých a silných stránkách, ačkoli 

určité míře multiskillingu se v dnešní době není možné vyhnout, především na webové 

platformě. 

Digitalizace nikdy nemůže nahradit kvality novinářů (Avilés, 2004). To by shrnulo to, co si 

myslí dotazované redaktorky a editorky Blesku pro ženy. V jejich práci je kladen důraz na 

rychlost, je zde multiskilling, který práci redaktorek rozptyluje různými směry. 

V konečném důsledku je to ale součást novinářské práce a kvalitu neovlivňuje směrem 



 

 

69 

dolů, ale podle respondentek spíše nahoru.  

 

11.4 Svět ženské redakce časopisu a webu pro ženy 

 

Poslední díl výzkumu se zabýval také organizační stránkou redakce v době konvergence 

médií, ale ve smyslu toho, jak může fungovat redakce složená převážně z žen. Má nějaká 

specifika? Liší se od smíšených redakcí nebo ryze mužských? Je práce s novými médii 

stejná v obou redakcích, jak webového, tak i tištěného Blesku pro ženy? 

Na základě výzkumu Everbachové (2006) můžeme shrnout, jaké rozdíly jsou ve stylu 

řízení redakce v čele s mužem, nebo ženou. Když stál v čele muž, jeho řízení vykazovalo 

více autoritativnosti, hierarchie, kontroly, soutěživosti, strategičnosti a emočního odstupu. 

Naopak ženské vedení definovala spíše týmová práce, spolupráce, rovnováha mezi 

rodinným a profesním životem a méně hierarchičnosti v rámci redakce. V této oblasti 

určitě můžeme najít určitá specifika v prostředí Blesku pro ženy, které respondentky 

zmiňovaly. 

Jedna z editorek, která v minulosti pracovala ve zpravodajství ve smíšeném kolektivu, 

právě zmínila soutěživost mezi mužskými členy redakce. Ta v ženském kolektivu není, 

pokud se bavíme o redakci Blesku pro ženy. Ta je vedena ženami a potvrzuje přesně to, co 

píše Everbachová (2006). 

Adriana, online redaktorka: 

„Hodně si zakládáme na přátelském kolektivu, silném týmu, který se vždycky podrží. 

Nefiguruje tady ten faktor strachu, všechno se dá vyřešit, když se o tom problému mluví. 

Jsme k sobě upřímný a je to na bázi spíš přátelství než práce.“ 

Co je největší předností ženské redakce? Podle všech respondentek jsou to emoce. 

Hormonální nevyrovnanost, výkyvy nálad, emoční tsunami – to napadlo některé 

z respondentek jako první při otázce na jejich pracovní kolektiv. Podle respondentek je 

fungování redakce ovlivněno samotnou podstatou žen. Empatičnost, citlivost, lepší řešení 

konfliktů a absence faktoru strachu, stresu, soutěže. To však nemusí být specifikum jen 

redakce, ale každého ženského kolektivu v jakémkoli odvětví. 
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Iveta, editorka tištěného Blesku pro ženy: 

„To, jak redakce funguje, plyne z podstaty toho, jak se ženy chovají. Čím víc žen tu bude, 

tím víc ženského elementu samozřejmě.“ 

 

Nepracovní prostředí 

Celé vedení redakce vidí jak redaktorky, tak i editorky v lidské, přátelské rovině. 

Nicméně každá z redaktorek si je vědoma, kdo stojí nad ní a jakou má zodpovědnost. Je to 

takový zvláštní stav, kde platí nepsaná pravidla, ale všichni členové redakce je respektují. 

Právě proto je v redakci atmosféra příjemná pro práci a fungování týmu. Na tom se shodly 

všechny respondentky. 

Redaktorky nicméně respektují autoritu, kterou mají editorky, ale vzájemná interakce je 

spíše na přátelské než pracovní bázi. A to platí o obou redakcích, jak vyplynulo 

z rozhovorů a jak jsem si ověřila i v terénu při pozorování. 

Kromě výhod to ale přináší i problémy, a to hlavně pro vedoucí pracovníky. Ti musí umět 

vybalancovávat osobní a profesní věci. Šéf by měl být zároveň i dobrým psychologem, 

pouhé věcné řízení by kolektiv rozložilo. 

Dalším specifikem je neustálý brainstorming, který v redakci vzniká denně. Plyne to 

z interakce mezi redaktorkami a také se tak děje díky prolínání osobního a pracovního 

života. Právě to, že se v redakci mísí osobní život s tím pracovním, považuje jedna 

z redaktorek za unikátní, podle ní to přispívá ke kreativitě a příjemné atmosféře. Díky 

sdílení vzniká kreativní prostředí, které je každodenní studnicí nápadů. K tomu 

samozřejmě přispívá i to, že redakce pracuje v openspace, kde spolu mohou členové 

redakce komunikovat nepřetržitě. Celková komunikace podle respondentek probíhá v 

ženském kolektivu jinak: 

Simona, editorka sociálních sítí ženských a mateřských webů: 

„My jako ženy všechno rády řešíme a probíráme, zleva zprava, k tomu prostě přirozeně 

tíhneme. Takže si myslím, že díky tomu nás napadá spoustu věcí, které sdílíme. Muži si to 

prostě řeknou jednou, vymyslí plán a podle toho jedou, už to pak neprobírají tolik. My jsme 

naopak schopné to ještě předělat v chodu. V tom bych řekla, že může být naše  výhoda, ale 

taky to může být nevýhoda, že to můžeme překombinovat, může nás to zdržovat.“ 
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Respondentky vidí v jejich redakční kultuře unikátní prostředí, které funguje z jejich 

pohledu jinak, než kdyby byli další součástí muži. Tvoření skrze sdílení je možné i 

z důvodu, že se jedná o médium zaměřené na ženský lifestyle. Avšak co se týče věcného 

fungování redakce, to je na genderu nezávislé. Pokud se bavíme o redakci složené 

z profesionálů, a je jedno jakého pohlaví, tak její provoz bude identický. Lišit se bude tedy 

jen v rovině lidské. 

Z určitého úhlu pohledu se to nabízí jako genderový stereotyp, ale v prostředí Blesku pro 

ženy podle respondentek platí. Nesouhlasila by jen jedna z editorek. 

Podle ní nezáleží na genderu, ale na konkrétní osobnosti. I muž dokáže psát o rtěnkách, 

pokud se o kosmetiku zajímá. Nejde tedy o specifika ryze ženského kolektivu, ale podle ní 

jde o specifika kolektivu jako takového, na genderu nezávislého. 

Bára, online editorka: 

„Stejně tak bychom mohly říct, že žena nemůže psát o fotbale, ale prostě určitě jsou ženský, 

který to sledujou a můžou psát. I co tak pozoruju kolem sebe, tak Reflexu.cz šéfuje žena, a 

Blesku.cz taky. Člověk by řekl, že z podstaty obou webů by jim měl šéfovat chlap a vlastně 

vůbec nemusí. Akorát ženský lifestyle nemůže psát příliš chlapů, protože tomu prostě 

nerozumí.“ 

 

Nevýhodou čistě ženského kolektivu by mohlo být to, že kolektiv se může zacyklit 

v uvažování v jednom směru. Proto může být nově příchozí muž brán jako impuls ke 

směru novému. Na druhou stranu by muž v ryze ženském kolektivu mohl působit jako 

rušivý element, protože ženy by se nechovaly přirozeně jako pouze v kruhu žen. Navzdory 

tomu, několik z respondentek se shodlo, že přece jen trochu mužského elementu by 

neškodilo. Protože příliš žen znamená i příliš emocí. 

Shrnout by se to dalo větou, že cílová skupina ovlivňuje spoustu věcí celkově – jaká je 

struktura redakce, kdo je její součástí, jak daná redakce funguje, co je pak profesionální 

identitou redaktorek i jaká jsou specifika dané redakce, která je tvořená převážně z žen. 

V případě Blesku pro ženy je největším specifikem podle respondentek to, že tým pracuje 

na bázi přátelství a pracovní rovina se zde míchá s tou osobní. 
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Prolínání rolí 

V rámci mediální organizace a konkrétně v redakci se můžeme setkat s konfliktem 

sociálních rolí – identita ženy a profesionálky. Chce-li být žena úspěšnou novinářkou, musí 

potlačit svou ženskou identitu a převzít převážně maskulinní profesionální hodnoty 

(Gallego, in Bruin, 2004).  To by možná platilo ve smíšené redakci zpravodajství. Avšak 

v redakci časopisu a webu pro ženy je jasné, že tohle není nevýhodou, nýbrž naopak. Díky 

tomu že redakci tvoří ženy, lépe a snadněji mohou vystihnout ženský svět, který by se měl 

zrcadlit v obsazích časopisu i webu. 

Vajbarová došla ve výzkumu k závěru, že na ženy je pak častěji nahlíženo skrze 

ženskou/mateřskou identitu, na rozdíl od mužů, kterým patří pouze identita profesionální 

(Vajbarová, 2017). V kontextu ženské redakce to dostává jiný rozměr. Také tvrzení, že 

pokud se žena chová příliš „žensky“, její post ztrácí něco ze své prestiže a profesionality 

oproti novinářům mužům (van Zoonen, 1994). V případě Blesku pro ženy je to naopak 

výhodou a o žádné ztrátě prestiže nemůže být řeč. Svět ženského časopisu je také 

specifický tím, že směšuje dohromady roli redaktorky a roli matky. Oproti například 

zpravodajskému newsroomu, kde by mateřství mohlo být přítěží, je v redakci Blesku pro 

ženy spíše výhodou. 

Romana, online editorka: 

„Dřív jsem dělala ve zpravodajství, teď mám čtyři děti, a to by se nedalo skloubit s 

rodinou, pokud nechceš něco z toho šidit. Tohle se s rodinou skloubit dá, což je pro mě 

důležité.“ 

V prostředí redakce je to nastavené tak, že vše je o domluvě. Navíc mateřství je pro práci 

v lifestylu jenom výhodou navíc, protože se tematicky může vytěžit do článků. Časté jsou 

také externí spolupráce a psaní článků je věc, kterou jde dělat i z domova s malými dětmi. 

Romana, online editorka: 

„Během mateřství redaktorka neztratí přehled v oboru a je pak lehké se znovu vrátit zpět 

do profese. Nebo to vůbec nepřerušit.“ 

Tištěný časopis, online redakce a nová média – je mezi nimi odlišný vztah? Lze mezi 

redakcemi hledat rozdíly? Měřítkem může být to, co je původní náplní práce. Práce 

redaktorek na webovém magazínu je techničtější záležitost než práce redaktorek pro 

tištěný časopis. Proto je jejich ochota a zdatnost v používání nových médií nižší. Díky 
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konvergenci redakcí, kterou jsem v prostředí Blesku pro ženy popisovala podobně 

v předchozí kapitole, je to pozvolný proces prolínání práce s novými médii, sociálními 

sítěmi a videoobsahem. 

Beáta, šéfredaktorka tištěného Blesku pro ženy: 

„Webový redaktorky určitě umí zacházet obecně líp s novými médii, protože je to jejich 

práce, logicky. Printový redaktorky si sháněj informace trochu jinak, ale ty webový to umí 

ještě dál, protože to patří k jejich podstatě.“ 

Od povahy práce se pak odvíjí samotná otevřenost k novým médiím. Každá z redakcí má 

svoje zajeté rutiny, proč je měnit? Jedna z respondentek právě toto podotkla: rozdíl mezi 

redakcemi může vznikat i kvůli zajetým tradičním postupům a rozdílné cílové skupině 

média. Pro redaktorky tištěné verze časopisu by nová média byla nadstavbou, něco, co teď 

nepotřebují a zdržuje je to od práce. Díky určitému propojení redakcí k tomu jednu dobu 

byly ale redaktorky ze strany vedení tlačeny. Jednou týdně měly odevzdat materiál pro web 

a webové redaktorky zase pro tištěnou verzi, což bylo zmíněno už výše. Rozhodně je tedy 

situace jiná, než kdyby tištěná verze časopisu existovala samostatně, bez vazeb na online 

verzi. Konvergence do redakčních postupů nejdříve zasáhla, ale postupem času se od toho 

ustoupilo, vzhledem ke zvyšujícímu se počtu redaktorek v online redakci. V současnosti 

tedy konvergence příliš do chodu redakce nezasahuje, web se vyvíjí jiným směrem než 

tištěná verze, ale zároveň se překrývají určitou formou spolupráce a podobností obsahů. 
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Závěr 

 

Cílem práce bylo popsat fungování lifestylového magazínu pro ženy, jeho tištěnou i online 

verzi. Zda to, že patří pod jednu značku, Blesk pro ženy, znamená úzkou spolupráci, nebo 

naopak. Zvolenou optikou byla konvergence a cross-media, koncepty, které by definovaly 

současnost mediální krajiny. Jak ovlivňuje spolupráce dvou odlišných platforem chod 

redakce? Do jaké míry se jedná o spolupráci a do jaké o koexistenci? Jak se ukázalo, 

spolupráce není tak úzká, jak by se dalo očekávat od tištěného a online magazínu patřící 

pod jednu značku. Jedná se spíše o dvě samostatné redakce, které se spojují v určitých 

momentech. Spíše než o konvergovanou, neboli multimediální, redakci se jedná o 

transmediální redakci využívající cross-media. Znamená to tedy, že se sdílí jen menšina 

textů napříč platformami. 

 Zatímco tištěný časopis je propojený pouze s webovým protějškem, online Blesk pro ženy 

má vazby ještě na další weby, které jsou součástí newsroomu pod vedoucí ženských titulů, 

a na další weby v rámci celého Czech News Center. Redakce jsou více či méně propojené, 

ale zároveň zůstávají oddělené. Tomu nahrává i to, že každá z platforem má vlastního 

vedoucího v podobě editorek. 

Podle Jenkinse žijeme v době tekuté, kde neexistují hranice. Ty mizí i z profese novinářů i 

při vytváření obsahů. V praxi to tak ale úplně neplatí, jak vyplynulo z výzkumu Blesku pro 

ženy. Konvergence nepostihuje všechny redakce v plné míře, a rozhodně ne Blesk pro 

ženy. Každé médium v newsroomu, v jehož čele je vedoucí ženských titulů, si zachovává 

svoji kulturu, jak v postupech práce, tak i na úrovni obsahů. Ačkoli je trendem 

v mediálních organizacích redakční jednotky sjednocovat, to, jak to funguje v redakci 

Blesku pro ženy, bych rozhodně neoznačila jako nevýhodu. Spíše naopak – médium si tak 

může udržet svou originalitu a být stále tím, čím je. To, na co jsou čtenáři zvyklí a proč 

časopis i web čtou. Avšak na místě je rozhodně i spolupráce na určité úrovni. Tou 

konkrétní úrovní je spolupráce v oblasti poutání na nově vyšlé číslo nebo událost a 

překlápění článků ad hoc podle toho, co se tematicky hodí. Rozhodnutí, jaké články se 

budou překlápět, se odvíjejí od porad a rozhodnutí editorek. Ačkoli je tedy Blesk pro ženy 

tvořen jednou redakcí spadající pod jednoho nadřízeného, uvnitř existují dvě v podstatě 

oddělené redakce tištěného časopisu a webu, které však jsou schopné spolupracovat na 

takové úrovni, která vyhovuje oběma stranám. 
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Větší sdílení materiálů mezi redakcemi časopisu a webu není výhodné, protože obě média 

mají odlišné cílové skupiny. Webový Blesk pro ženy čtou hlavně mladší ženy, tištěný spíše 

starší. Další překážkou je pak to, že povaha článků na webu se liší od těch, které vycházejí 

v tištěném časopisu, a to především co se hloubky tématu týče. I když se tedy článek 

překlápí, není to v nezměněné podobě, buď se něco přidá, nebo ubere. 

Zajímavé je to, že v začátcích webu byla redakce časopisu a webu více konvergovaná než 

nyní. Bylo to hlavně z důvodu, že Blesk pro ženy byl jen jednou z podsekcí Blesk.cz a 

plnily ho vždy tři až čtyři články z právě vyšlého tištěného Blesku pro ženy. Z podpůrné 

berličky tištěného časopisu se postupně stal velký, samostatný Blesk.cz, v podstatě 

nezávislý web, který má svou vlastní redakci online redaktorek. 

Asi ještě před rokem fungovala redakce tak, že jednou týdně každá z redaktorek z časopisu 

psala článek pro web a naopak. Od propojení se ale upustilo, protože spíše než o 

univerzálnost se v redakci snaží, aby každá redaktorka byla zaměřená na určitou oblast, a 

také to začalo být z hlediska počtu redaktorek zbytečné. Osvědčil se způsob, že redakce 

tištěného Blesku pro ženy a redakce webu fungují odděleně, ale vzájemně si pomáhají a 

inspirují se a do určité míry obsahy přejímají. Nejde tedy o redakci konvergovanou, nýbrž 

transmediální – dvě samostatné jednotky, které do nějaké míry spolupracují. 

Na základě rozhovorů s dotazovanými redaktorkami a editorkami mohu tvrdit, že do jaké 

míry je redakce propojená, neboli konvergovaná, záleží na tom, jak moc se prolínají cílové 

skupiny daného média. To totiž určuje, zda je vhodné použít obsah z tištěného média na 

web a naopak. Také hraje velkou roli to, jak velké, respektive silné, je dané médium na 

mediálním trhu. 

Cílem diplomové práce bylo také popsat, co je profesionální identitou redaktorky 

lifestylového časopisu a webu. Blesk pro ženy je mainstreamovým titulem. Co předurčuje 

být dobrou redaktorkou tohoto média, nebo potažmo lifestylového titulu? Mít ráda čtenáře. 

Mít vášeň pro to, o čem redaktorka píše. Být odrazem svých čtenářů. Díky tomu se mohou 

pak čtenářky ztotožnit s tím, co si čtou na stránkách časopisu nebo na počítačových 

obrazovkách. Dobrá redaktorka v ženském časopisu nebo webu by však měla být vždy o 

krok před čtenářkami a zachovávat si odbornost. V důsledku je to ale služba od žen pro 

ženy a redaktorky jsou v ženském kruhu nejen odrazem svých čtenářek, ale spíše 

vizionářkami, které mohou nastolovat témata. Důležitou vlastností redaktorek je také umět 

rozlišit potenciální čtenost tématu. 
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Náplní práce redaktorek už dávno není jenom psaní. Multiskilling se hlásí hrdě o slovo. 

Psát, točit, moderovat, umět mluvit před kamerou, vyhledávat fotky, fotit. Všichni by měli, 

ideálně, umět všechno a rozhodně to platí více o online redakci než o redakci tištěného 

časopisu. Mezi editorkami z obou redakcí ale převládal jednoznačně názor, že multiskilling 

je mýtus. Z jakéo důvodu? Podle nich někdo jednoduše neumí mluvit dobře před kamerou, 

ale zato dokáže bravurně udělat rozhovor. Jde spíše o to, jak dobrý je vedoucí týmu 

v odhadování silných a slabých stránek jednotlivých redaktorek. Podle toho může určovat, 

kdo nejlépe udělá danou práci. Nečeká se však ode všech, že by byly perfektní ve všech 

ohledech. Avšak určitá míra multiskillingu provází redaktorky, hlavně ty na online 

platformě, každý den. Podle dotazovanýh žen by ale v dnešní době měla být ideální 

redakotrkou „komplxní redaktorka“. Tedy taková, která alespoň na základní úrovni bude 

zvládat jak psát, tak například točit video. Zároveň je ale ženami na vedoucích pozicích 

multiskilling považová za kontraproduktivní. V určité míře ale podle redaktorek tato 

skutečnost kvalitu práce nesráží, spíše naopak. Navíc kvalita článků se odvíjí od toho, 

jakou ji požadují editoři daného média. Multiskilling je v prostředí Blesku pro ženy tedy 

rozporuplným tématem. Podle části respondentek je považován za mýtus a v praxi 

nedosažitelným ideálem. Podle jiných dotazovaných redaktorek je v redakční kultuře tiše 

přítomný a zároveň se na něj klade důraz při výběru nových lidí. Reálný chod redakce je 

ale přizpůsobený jinak. Redakce funguje jako tým, který se navzájem doplňuje ve svých 

slabých a silných stránkách, ačkoli určité míře multiskillingu se v dnešní době není možné 

vyhnout, především na webové platformě. 

Specifikem redakce Blesku pro ženy je především to, že je složená převážně z žen. Na 

vedoucích pozicích jsou také ženy a celá hierarchie je v podstatě plochá a funguje spíše na 

přátelské bázi. Od redaktorek to ale vyžaduje notnou dávku uvědomění, loajality a 

zodpovědnosti. Pokud by některá z nich nedodržovala nepsaná pravidla redakce, uškodila 

by celému týmu. Díky tomu vládne v redakci příjemná atmosféra, která má daleko 

k věcnému, direktivnímu řízení. Od toho, že je redakce složena z žen, se odvíjí další 

specifikum, a to prolínání osobní a pracovní roviny a neustálý brainstorming. To však 

vyžaduje od vedoucích, aby byly zároveň psychology, kteří umějí vyvažovat často 

emotivní výkyvy ve fungování redakce. Co se ale týče věcného fungování redakce složené 

z mediálních profesionálů, to je na genderu nezávislé. Liší se však v té rovině lidské. A ta 
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je v prostředí Blesku pro ženy podle respondentek unikátní. Je to díky tomu, čím ženy 

z podstaty jsou, podle respondentek. Může se to zdát jako genderový stereotyp, ale 

v případě této redakce platí. 
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Summary 

The aim of this diploma thesis is to describe the organizational structure of magazine for 

women – its print and online version. If the fact that both platforms work under the same 

brand, means close integration, or otherwise. The chosen research optics is convergence 

and cross-media model. Concepts, which would define the media landscape nowadays. 

Based on the collected data through interviews and observation, the cooperation between 

two different platforms isn´t that close. Within one openspace, there exist several, to some 

extent, separate newsrooms – print and online Blesk pro ženy and others print magazines 

and web magazines. What at first looks like a converged (multimedia) newsroom is rather 

a transmedial newsoom where cross-media is used. That means, that they share some 

content, but not all of it and not in an unchanged version. While the print of Blesk pro ženy 

is only linked to a web counterpart, Blesk pro ženy.cz still has links to other websites that 

fall under the manager and other sites that exist within the media organization Czech News 

Center. 

Sharing more material between print and online Blesk pro ženy wouldn´t be efficient, 

because they don´t have the same target groups. The web has younger readers than its print 

form.  Another obstacle is that the nature of articles on the web site differs from the ones 

that come out in the print magazine, especially in the depth of the topic. Each media 

platform keeps its own „culture“ as for editorial practices.  Nonetheless, they connect for 

resonable actions such as cross-promotions, events etc.  

Based on research, I can say that the extent to which the newsroom is interconnected or 

converged, depends on how much the target groups of the given media intersect. This 

determines whether it is efficient to shovelware content. A big role also plays, how big or 

strong the media is in the media market. 

The aim of this thesis is to describe the professional identity of editors. According to 

respondents, a good lifestyle editor should connect with readers, but at the same time be a 

step ahead, remain a professional and to be able to recognize the actual, interesting theme. 

Working as a lifestyle editor can be described as a service from women to women, 

according to respondents.  

http://eny.cz/
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As for the work of editors, it is no longer just writing. Multiskilling is the more and more 

used practice and the presure which is being made on editors, is immense. How does it 

work in Blesk pro ženy? According to editors, multiskilling is a myth, because it is not 

possible to be excellent in everything. It's about how good the team leader is in estimating 

the strengths and weaknesses of individual editors. However, they are not expected to be 

perfect in all aspects. But, a certain amount of multiskilling, especially for those on the 

online platform, accompanies them every day.  

Last part of the research aims to find out, what are the specifics of editorial staff composed 

of women and their approach to converging proces and new media usage. The approach of 

editors to using new media differs according to content of their work. For print editor it is 

something above their usual daily routine. As for working environment, according to 

respondnets, it is unique, because it is rather friendly environment. Why? The newsroom is 

composed of women and that fact itself affect functioning of newsroom. It seems like a 

gender stereotype, but according to respondents, it is true. 
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roč. 5, č. 2, s. 139-152. DOI: 10.1080/1461670042000211131. ISSN 1469-9699. 

V tomto článku se autor věnuje definici klíčových pojmů, které v současnosti definují svět redaktorů a 

novinářů pracujících v multimediálních newsroomech. Klíčovou otázkou je, jak multimedialita ovlivňuje 

práci redaktorů a jak oni sami sebe, a svou práci, vnímají.  

 

METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Changing journalistic practices in Eastern 

Europe: The cases of the Czech Republic, Hungary and Slovakia. Journalism, SAGE Publications, 2009, 

roč. 5, č. 10, s. 719-736. ISSN 1464-8849.  

Práce se zabývá změnami, které nastaly v žurnalistické praxi na počátku druhého tisíciletí. Předmětem 

analýzy autorek se staly tři postkomunistické země: Česko, Maďarsko a Slovensko. Při analýze se 

autorky zaměřily na tři hlavní aspekty: 1) dominantní hodnoty v žurnalistické profesy, a jak se změnily za 

posledních deset let. 2) Tlak mocenských struktur na práci redaktorů a 3) Vliv technologických změn na 

žurnalistickou praxi a procesy. 

 



 

 

88 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za 

posledních pět let) 

Za posledních pět let nebyly obhájeny žádné práce, které by byly mému tématu podobné. Co se týče 

konvergence médií a multimediality, lze zmínit tyto práce: 

 

SVOBODOVÁ, Anežka. Reportér - nový časopis v éře konvergence médií [online]. Praha, 2017 [cit. 

2017-05-17]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/176122. Vedoucí práce Jan Jirků. 

 

MIČKE, David. Multitasking jako jeden z projevů konvergence audiovizuálních médií [online]. 2014 

[cit. 2017-05-17]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137727. Vedoucí práce Václav 

Moravec. 

 

ŠTEFÁNKOVÁ, Aneta. Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci [online]. 

2015 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/139115. Vedoucí práce Miloš 

Čermák..  

 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                                          ……………………… 

 

 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému 

oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

 

                                                                                                       ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ 

KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 
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