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Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá digitálním nomádstvím (moderním způsobem 

práce na dálku, umožněným zejména existencí internetu a sociálních sítí) a implikacemi 

tohoto fenoménu pro žurnalistické prostředí a fungování médií. V českém prostředí je tato 

problematika probádána dosud jen málo, navíc se digitální nomádství s ohledem na rychlý 

technologický rozvoj mediálního prostředí na internetu nadále rychle mění. Autorka chtěla 

předloženou diplomovou prací tuto mezeru doplnit, a to jak teoreticky, tak primárním 

výzkumem. Prostřednictvím rozhovorů s konkrétními digitálními nomády (zejména Čechy a 

Češkami) se snaží zodpovědět základní otázky, týkající se toho, jak se vlastně dotyční 

digitálními nomády stali, jejich motivace, specifik jejich práce a v neposlední řadě toho, zda 

je možné se jako digitální nomád – žurnalista vlastně vůbec uživit. 

Koncept digitálního nomádství práce nejprve podchycuje teoreticky, a to jak obecně, 

v kontextu technologického rozvoje mediálního prostředí (nová média a formáty) a změn 

na pracovním trhu v žurnalistickém prostředí, tak specificky z hlediska teorie médií. 

Konkrétně analyzuje digitální nomádství v kontextu technologické konvergence a hybridizace 

médií. Zejména se na základě dostupné, hlavně zahraniční literatury pokouší pojem a koncept 

digitálního nomáda a nomádství vůbec podchytit a definovat.  

V hlavní, praktické části pak autorka provádí primární výzkum, kdy metodou 

polostrukturovaných a hloubkových rozhovorů zkoumá každodenní a všednodenní fungování 

digitálních nomádů – žurnalistů. Rozhovory (jejichž plné znění je přiloženo na konci práce) 

analyzuje pomocí kódování, pomocí kterého zodpovídá několik základních otázek, konkrétně 

jak se vlastně digitálním nomádem stane, jak taková práce a život vypadá a rovněž, zda a jak 

je možné se jako digitální nomád – žurnalista uživit. Na základě rozhovorů autorka rovněž 

analyzuje vybrané hlavní internetové platformy a weby, skrze které digitální nomádi 

produkují a prodávají své žurnalistické výstupy. 

Autorka na základě provedeného výzkumu dospěla k několika důležitým poznatkům. 

Předně, že nejjednodušším pasivním příjmem pro digitálního nomáda je díky cestování žánr 

fotografie, protože pokud vlastní adekvátní technické vybavení, může snadno zkusit pořídit a 

prodat snímek některé nebo více fotobankám, které snímky od neprofesionálních fotografů 

vykupují. S tím souvisí další poznatek, totiž že nomád – žurnalista musí disponovat vlastním 

technickým vybavením (čímž se liší od novináře spjatého s redakcí, která disponuje 

vybavením, jež propůjčuje jednotlivým novinářům), jehož pořízení představuje 

nezanedbatelný úvodní náklad. Naopak, z hlediska investovaného času a získaných 



prostředků je nejméně vděčný zdánlivě nejjednodušší žánr blogu, do kterého, aby produkoval 

dostatečné množství prostředků, je třeba investovat velké množství práce, která alespoň 

zpočátku žádný reálný výdělek nepřináší – i proto blog jako žánr řada digitálních nomádů 

opouští – jako zdroj výdělku nebo zcela.  

Zřejmě nejpodstatnějším závěrem je pak fakt, že produkcí pouze jednoho druhu 

mediálních výstupů (tj. pouze fotografií, pouze článků, pouze reportáží) je těžké se uživit a 

většina digitálních nomádů zdroje příjmů kombinuje (např. s copywritingem) nebo se zcela 

jinou prací (např. nežurnalistická práce na místě, kde se digitální nomád právě zdržuje, např. 

v baru či při sběru ovoce). 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with digital nomadism (modern way of teleworking, enabled 

mainly by the existence of internet and social networks) and implications of this phenomenon 

for journalistic environment and media functioning. In the Czech environment, this issue has 

been explored so far, and digital nomadism is rapidly changing in view of the rapid 

technological development of the media environment on the internet. The author wanted to 

add this gap to the thesis, both in theory and in primary research. Through interviews with 

specific digital nomads (especially Czechs and Czechs), she tries to answer basic questions 

about how the digital nomads actually happened, their motivation, the specifics of their work 

and, last but not least, whether it is possible as a digital nomad – actually a journalist to feed. 

The concept of digital nomadism first captures theoretically, both in general, in the 

context of the technological development of the media environment (new media and formats) 

and changes in the labor market in the journalistic environment, and specifically in terms of 

media theory. Specifically, it analyzes digital nomadism in the context of technological 

convergence and media hybridization. In particular, on the basis of available, mainly foreign 

literature, the concept and concept of digital nomadism and nomadism are attempted to be 

defined and defined. 

In the main, practical part, the author conducts primary research, where she examines 

routine and everyday life of digital nomads – journalists by the method of semi-structured and 

in-depth interviews. The interviews (the full text of which is enclosed at the end of the work) 

are analyzed using coding to answer a few basic questions, namely how a person becomes 

digital nomad, how such work and life looks, and whether and how it is possible to make 



living as a digital nomad – journalist. Based on interviews, the author also analyzes selected 

major internet platforms and websites through which digital nomads produce and sell their 

journalistic outputs. 

Based on the research, the author has reached several important findings. First of all, the 

simplest passive income for a digital nomad is traveling through the genre of photography, 

because if it has adequate technical equipment, it can easily try to buy and sell a picture to 

some or more photo banks that buy pictures from non-professional photographers. This is 

related to the fact that the nomad - journalist must have his / her own technical equipment 

(which is different from a journalist connected with the editorial, who has the equipment he / 

she lends to individual journalists), the purchase of which represents a considerable initial 

cost. On the contrary, in terms of invested time and money, the seemingly simplest genre of 

the blog is the least grateful, in which, in order to produce enough resources, it is necessary to 

invest a great deal of work, which at least initially does not bring any real earnings – so the 

blog as a series of digital nomads leaves – as a source of earnings or wholly. 

Perhaps the most important conclusion is that the production of only one type of media 

output (ie, only photos, articles only, reportage only) makes it difficult to make a living and 

most digital nomads combine sources of income (eg with copywriting) or with completely 

different work (eg non-journalistic work at the place where the digital nomad is currently 

staying, eg in a bar or picking fruit). 
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Úvod 

 Tématu digitálního nomádství se dnes dostává stále větší pozornosti. V roce 2017, kdy 

jsem přemýšlela o čem psát diplomovou práci a vybírala si zajímavé a nosné téma pro svůj 

výzkum, ale nebylo téma digitálnáho nomádství v České republice příliš známé a neexistovala 

o něm pojednávající odborná literatura.  

 Pod pojmem digitální nomád si zjednodušeně řečeno lidé běžně představují 

cestovatele, který sedí s počítačem na pláži a produkuje zejména vizuální obsah pro sociální 

sítě. Zajímalo mne, co definuje digitálního nomáda a zda je možné, aby novináři či studenti 

žurnalistiky mohli pracovat jako digitální nomádi. K tomu ale bylo potřeba blíže prozkoumat 

povahu práce digitálních nomádů v mediálním prostředí a potenciální možnost uplatnění. 

 Během uplynulých patnácti let se na poli žurnalistiky radikálně změnil pracovní trh. 

V návaznosti na postupující digitalizaci médií a ekonomickou krizi došlo k masivnímu 

propouštění žurnalistických profesionálů. Samotný pojem digitální nomád existuje již od roku 

1997
1
,  ale teprve v posledních letech se díky technologické konvergenci změnily pracovní 

postupy novinářů do takové míry, že řadu úkonů běžného pracovního dne je možné provádět 

přes internet. Zdá se, že dnešní mladí novináři mají možnost nevázat se na pevnou pracovní 

dobu a kancelář, nýbrž se svobodně vydat do světa, který pro ně ještě před pár lety nebyl tak 

snadno dostupný.  

 Cílem této práce je proto analýza digitálního nomádství v médiích, a sice v kontextu 

hybridizace médií a technologické konvergence, které neustále ovlivňují podobu mediálních 

výstupů, a zároveň proměňují organizaci novinářské práce jako takové. 

 Prostřednictvím rozhovorů s lidmi, kteří se definují jako digitální nomádi ve vztahu 

k novinářské profesi v práci ilustruji důvod, proč se dotazovaní rozhodli digitálními nomády 

stát, jaké mají možnosti pracovního uplatnění a jak jich reálně využívají.  

 Práce digitálního nomáda jako takového je vázaná na nabídku a poptávku mediálního 

trhu. Z toho důvodu se zde věnuji také analýze webů, které mediální obsah, ať už články, 

videa či fotografie, vykupují přímo od digitálních nomádů.  

 V první kapitole teoretické části se věnuji teoretickému pojmu konvergence. Protože 

konvergence jako všeobecně používaný pojem je vágní, uvádím zde nejprve příklady výkladu 

                                                 
1
 Termín digitální nomád byl poprvé užit v názvu knihy Digital nomad Tsugia Makimota a Davida Mannerse z 

roku 1997, tedy je to letos 22 let, co byl tento typ práce na dálku poprvé popsán 
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tohoto pojmu. Na to navazuji s podkapitolami o konvergenci technologické a prostorové. 

Technologickou konvergenci doplňuji o teorii hybridizace, protože obě teorie spolu úzce 

souvisejí. Na konkrétních příkladech z českého mediálního prostředí ukazuji, jak vliv 

konvergence a hybridizace médií může proměňovat redakční práci novináře a umožnit nový 

způsob práce skrze nové mediální formáty a žánry.  

 Druhá kapitola doplňuje první kapitoly o kontext proměn, které nastaly s masivním 

nástupem internetu a s jejich dopadem na média jako taková. Zmiňuje zde pojem digital 

labour, tedy digitální práce a vytváření hodnot obsahu na sociálních sítích, který zahrnuje také 

pohled na využívání neplacené produkce obsahů uživatelů sociálních sítí.  

 Třetí kapitola pak pojednává o digitálním nomádství. Nejprve definuje digitálního 

nomáda, jeho pracovní možnosti a nastiňuje rozdíl v pojmech freelancer a nomád. Dále 

popisuje práci blogerů, kteří mediální pole doplňují. V návaznosti na to se zabývá uplatněním 

novinářů, fotografů a blogerů.  

 Ve čtvrté kapitole na téma metodologie zmiňuji, jaký výzkum aplikuji a zdůvodňuji 

proč. S ohledem na volbu výzkumného materiálu, kterým jsou rozhovory s digitálními 

nomády a weby, se  zde v jednotlivých podkapitolách věnuji teoretickému rámci výzkumu, 

který sestává z výběru vzorku, polostrukturovaného a hloubkového rozhovoru, jeho 

následného kódování a obsahové analýzy webů. 

 Pátá kapitola, která je součástí praktické části této práce, sestává z přípravy rozhovorů, 

tvorby otázek, hledání výzkumného vzorku a následného sjednání rozhovorů. Poté představuji 

jednotlivé informanty a na to navazuje podkapitola samotné analýzy rozhovorů.  

 Šestá kapitola se věnuje analýze pěti vybraných webů, které doplňují spektrum 

informací získaných o tématu.  

 Oproti tezím jsem se v práci odchýlila v případě rozhovoru s blogerkou Annie Songe 

(Anetou Badžgoňovou), která digitální nomádkou být přestala a svému blogu se již aktivně 

nevěnuje. Nahradila jsem ji rozhovorem s Matějem Halouskou, který na svém blogu Czech 

the World aktivně pracuje. Dále jsem se rozhodla pro účely této práce vynechat fotobanky 

Profimedia a Iconfinder, které jsem nahradila jinými fotobankami, které aktuálně fotografie a 

videa vykupují.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Konvergence jako teoretický pojem  

 Termín konvergence v současnosti patří mezi často skloňované pojmy v mediální 

teorii. Z latinského slova con vergere, jehož původní význam byl nakláněti se, se 

etymologickým vývojem pojem přiblížil významu sbíhat. V rámci hledání obecnější definice 

slova konvergence jsem narazila na několik významů, na kterých je vidět, jak se užití termínu 

s časem měnilo. Slovník cizích slov konvergenci definuje jako sbíhání, sbíhavost (Kubišta, 

Rejman, 1959, s. 242). Příruční slovník naučný z roku 1964 definuje heslo jako: 

„konvergence [lat.], sbíhavost (např. linií), též přeneseně: vývoj směrem k omezování 

(n. zmenšování) počtu různotvarů“ (Procházka a kolektiv, s. 601). Nejstarší slovník, ve 

kterém jsem heslo dohledala, je Ottův slovník naučný (1899), který se konvergenci věnuje jen 

z matematického úhlu pohledu (algebraická analýza, nekonečné řady součinů, zlomky, 

limita), nicméně výše zmíněné slovníky doplňují svá hesla i o význam biologický, mluvnický 

(filologický) či lékařský, Rejmanův Slovník cizích slov z roku 1971 dokonce i o fyzikální a 

etnografický (s. 189). 

 Pravděpodobně prvním člověkem, který se slovem konvergence přišel v souvislosti 

s médii, byl americký politolog Ithiel de Sola Pool. Ve své knize Technologies of Freedom 

(1983, s. 23) přišel s hypotézou, že se rozdíly mezi jednotlivými médii budou stírat
2
 a 

předpověděl tak mediální konvergenci a podobu nových médií. Knihu napsal v 80. letech, kdy 

se teprve postupně rozšiřovala po světě tzv. interconnected network – propojená síť, tedy 

internet. 

 V reakci na digitalizaci a nezadržitelné rozšiřování internetové sítě vydala Evropská 

komise v prosinci 1997 Zelenou knihu
3
 o konvergenci (European Commision, 1997, s. 9). 

V rámci celoevropské debaty o mediamorfóze přichází se dvěma možnými návrhy významu 

termínu konvergence. První definuje jako „the ability of different network platforms to carry 

                                                 
2
 Doslovně tedy píše: „A process called “convergence of modes“ is blurring the lines between media, even 

between point-to-point communications, such as the post, telephone and telegraph, and mass communication, 

such as the press, radio and television.“ - Proces zvaný „konvergence režimů“ rozostřuje hranice mezi médii, a 

to jak mezi komunikací z místa na místo, například poštou, telefonem a telegrafem, tak i masovou komunikací, 

jako je tisk, rozhlas a televize.“ (překlad autorky). 
3
 Zelená kniha je dokument, jehož cílem je zahájit debatu o daném tématu na evropské úrovni - v tomto případě 

jde o Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology sectors, 

and the implications for Regulation - Towards an information society approach - tedy Zelená kniha o 

sbližování v odvětví telekomunikací, médií a informačních technologií a důsledcích pro regulaci – Směřování k 

informační společnosti. 
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essentially similar kinds of services“, tedy schopnost různých síťových platforem (tedy sítí) 

poskytovat podobné druhy služeb, další význam pak spatřuje v „the coming together 

of consumer devices such as the telephone, television and personal computer“ - propojení 

uživatelských přístrojů, jako je například telefon, televizor a osobní počítač, v jeden přístroj, 

čímž vlastně přichází s pozdější definicí technologické konvergence. 

 „Convergence is the new buzzword“ - konvergence je nové módní slovo, říká Lin 

Chao-Chenová a ve své práci Convergence of new and old media: new media representation 

in traditional news z roku 2013 upozorňuje na to, že bez uvedení, co se vlastně sbíhá, 

je konvergence jen prázdným, ambivalentním a nadužívaným termínem. „Neexistuje jedna 

platná definice konvergence, na pojem konvergence navíc navazuje více teorií, několik 

vývojových směrů. (…) Když se na základě těchto odlišných směrů o těchto jevech provádí 

další výzkum, jsou zapotřebí i další pojmy a koncepty.
4
“ (nestránkováno, překlad autorky). 

 Dále podotýká, že neexistuje jednotná definice tohoto jevu, zato je mnoho vývojových 

směrů, tedy řekněme kategorií, k jejichž zkoumání je nutná další terminologie a koncepty. 

Chao-Chenová zmiňuje konvergenci starých a nových médií
5
, dále konvergenci 

komunikačních technologií, konvergenci vlastnictví a konvergenci obsahovou, kategorií ale 

existuje mnohem víc. 

 Se svým přístupem do teorie konvergence přispěl i politolog a mediální teoretik 

polského původu Karol Jakubowicz ve své knize Nová ekologie médií, konvergence a 

mediamorfóza (2013). Podle něj existují dvě základní definice významu tohoto slova. 

Jakubowicz konvergenci definuje jednak jako „popis technických aspektů integrace 

telekomunikace, informatiky a médií“, dále ji pak vidí jako „metaforu rozsáhlého procesu 

změn, k němuž tento jev přispívá“ (2013, s. 27). S tím souhlasí Václav Moravec (2016, s. 37), 

který tuto metaforu bere jako polyfunční. 

                                                 
4
 Doslovně tedy: „There is no single definition of convergence and it has several developmental directions. (…) 

When further research is done on these phenomena based on these different directions, other terms and 

concepts are also needed.“ 
5
 Zajímavé je, že podle Lin Chao-Chenové (2013) konvergenci inicioval obsah, vytvářený mediálními 

organizacemi, amatéry a odborníky. - “The content produced by existing media organizations, amateurs, and 

industry professionals initiated convergence.“ Otázkou zůstává, co bylo dřív, obsah, který neměl kde být 

zveřejněn, nebo nové pracovní a platformové příležitosti, které by tvorbu obsahu iniciovaly. Dobrým příkladem 

takové konvergence je internetizace starých médií – nově vzniklá internetová rádia, nabízející podcasty, dle 

cílení posluchačovu obíbenou hudbu a další hodiny poslechu. Taková mediální konvergence potom znamená 

oboustranný proces změn, kdy dochází k internetizaci tradičních, starých médií a zároveň dochází k 

medializování internetu. 
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 Jak je uvedeno výše, konvergencí podle zaměření existuje mnoho typů
6
, nicméně 

pro tuto práci budou nejdůležitější dva typy. Jednak konvergence technologická, dále pak 

konvergence prostorová. 

1.1 Technologická konvergence v kontextu hybridizace  

Technologickou konvergenci definuje více autorů, například Tomasz Białobłocki a 

Janusz Moroz chápou technologickou konvergenci jako „konvergenci koncových zařízení 

(přijímačů) a jako řešení přístupu ke službám a sítím“ (in Jakubowicz, 2013, s. 34). Jejich 

myšlenka z roku 2006 je dodnes aktuální a lze jí rozumět jako dvěma spojeným nádobám, 

které se navzájem ovlivňují a dohromady tvoří definiční rámec. Je to jednak konvergence 

přijímačů – propojování různých zařízení, jako je například televize, mobil, dnes už 

překonané PDA, rádio, počítač či pevná linka do jednoho zařízení (dnes je to nejčastěji 

smartphone, případně tablet, obohacený navíc o fotoaparát) tak, aby se daly snadno ovládat 

všechny nejfrekventovaněji používané funkce, a to skrze konvergenci přístupu – nejčastěji 

skrze různé aplikace (ať už základní, nebo zvolené a přizpůsobené uživateli), různé metody 

přístupu (tlačítka, dotyková obrazovka, gesta, identifikace obličeje či otisku prstu). To vše pak 

propojuje konvergence sítí – jednotná síťová struktura (dnes nejčastěji internet, často v 

napojení na mobilní síť, kabelové sítě, telefonnní síť, intranet). Díky stále rychlejšímu rozvoji 

výše zmíněného pak dochází postupně také ke konvergenci komunikační. 

 Jak je již patrné, vývoj techniky ovlivňuje sbližování jejích funkcí a naopak. 

Konvergencí přijímačů došlo k tomu, že z rádia, televize, fotoaparátu, kamery, telefonu, 

gramofonu, walkmana, discmana, mp3 přehrávače a počítače vzešel jeden nejpoužívanější 

přístroj, který zastane víceméně všechny funkce výše zmíněných - tzv. chytrý telefon 

(smartphone), u kterého to jediné, co jeho uživatele nějak limituje, je výkon procesoru, 

velikost vnitřní paměti (která se dá vyřešit cloudovým úložištěm), velikost obrazovky či 

absence klávesnice (která se dá vyřešit klávesnicí externí). 

 Příkladem technologické konvergence může být také chytrá, hybridní televize. 

Původní význam slova hybridní je z latiny a znamená „složený že dvou různých základů“ 

(Procházka a kolektiv, 1964, s. 179). Hybridní podle Slovníku cizích slov znamená 

kříženecký, míšený, přeneseně pak smíšený nebo také zrůdný. Hybridizace jako proces je 

křížení nestejnorodých jedinců (Kubišta, Rejman, 1959, s. 165). Původně biologický význam 

                                                 
6
 Například v ekonomii se užívá termín reálná a nominální konvergence, v matematice podílová nebo absolutní 

konvergence, v biologii evoluční (Darwinovská) konvergence, v lékařství konvergence znamená sbíhavost 

synapsí, ke studiu médií pak patří uživatelská, korporátní, socio-funkcionální nebo regulační konvergence aj. 
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je dnes stále častěji užíván pro sbližování funkcí technologií, kdy dochází ke vzniku nových, 

smíšených strojů. Nejtypičtějším představitelem hybridizace je hybridní pohon, používaný 

převážně v silniční, ale také železniční či lodní dopravě. Nejčastěji však jde o auto, vlak či 

trolejbus, které mají kromě klasického spalovacího motoru také motor elektrický. 

 Výše zmíněná hybridní televize je televize s řadou smíšených funkcí, obsahuje wifi 

přijímač (to znamená možnost připojení k internetu), bluetooth, je párovatelná s mobilním 

zařízením, ze kterého se dá ovládat, je ovladatelná gesty a hlasem, s HbbTV (zkratka znamená 

Hybrid Broadcasting Television - v českém jazyce zjednodušeno na takzvané červené 

tlačítko, které umožňuje skrze internet vstup do archivu, zpětného přehrávání apod.), 

umožňuje stahovat aplikace, hrát hry apod. Jakubowicz (2013, s. 34) popisuje tento vývoj 

televize jako rozvoj do hloubky, do šířky a rozvoj zevnitř a dodává, že pokud by k televizi byl 

přidán i telefon, což do budoucna nevylučuje
7
, došlo by k téměř úplné konvergenci přístrojů.

  

 Pojmy hybridizace a konvergence spolu tedy úzce souvisejí. Zatímco konvergence 

označuje proces sbližování, kdy nastává situace, že se několik dříve oddělených funkcí 

potkává v jednom přístroji, pojem hybridizace v sobě zahrnuje i to, jak takové přístroje 

používáme a jak může slučování funkcí měnit způsob lidské komunikace, povahu médií, ale i 

uspořádání společnosti a služeb. 

 Tomuto významu hybridizace odpovídají pojmy „hybridní mediální systém“ a 

„politický informační cyklus“ mediálního teoretika a profesora na univerzitě v Loughborough 

Andrewa Chadwicka. Ten v roce 2017 o svém konceptu tzv. hybridního mediálního systému 

řekl: „Moje teorie se zakládá na tom, že v současnosti procházíme neuvěřitelným přechodným 

obdobím, v jehož rámci se postupy a techniky digitálních médií vynořují po boku starších 

mediálních strategií, které souvisely s vysíláním a při nichž byla televizní, rozhlasová a 

tištěná média pro politiky těmi nejdůležitějšími médii. Přitom ale nejsme svědky přímé 

výměny praktik a formátů starších médií za nové. Místo toho můžeme pozorovat mísení a 

koexistující vztahy mezi oběma typy médií, kde jsou praktiky starších a nových médií 

vzájemně provázané.“ (Chadwick, 2017, překlad autorky) 

                                                 
7
 Pokud by například na televizi byla napojena pevná telefonní linka, na kterou jsou zvyklé starší generace, 

mohlo by to pomoci vyřešit problémy s komunikací, kdy přes nahlas běžící televizi lidé neslyší zvonit telefon. 
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 Jedna z myšlenek, kterou Andrew Chadwick podrobně rozebírá ve svém díle The 

Hybrid Media System: Politics and Power na příkladu politické aféry Bullygate
8
, vychází 

z úvahy o proměně časových cyklů, v rámci kterých dochází k pohybu a evoluci jedné 

informace nebo zprávy. „Hybridní mediální systém vytváří jemné, ale důležité posuny v 

rovnováze moci, která formuje tvorbu zpráv. Rozhodující arénou, ve které dochází 

k vyvažování moci, je pak to, co nazývám politický informační cyklus’.
9
“ (Chadwick, 2011, 

s. 11, překlad autorky). 

 „Politický informační cyklus“ podle Chadwicka nahradil původní „zpravodajský 

cyklus“ (news cycle). V rámci toho dříve panoval předpoklad, že tvorba politických zpráv je 

pevně kontrolovaná, dokonce „útulná hra, jež zahrnuje interakce a intervence malého počtu 

elit: politiků, úředníků, komunikačních pracovníků, novinářů a ještě donedávna elitních 

blogerů. (…) Zatímco tyto elitní aspekty politické komunikace stále do značné míry platí, 

hybridizace starých a nových médií vyžaduje oživené chápání mocenských vztahů, které 

utvářejí produkci zpráv.“
10

 (Tamtéž, s. 12, překlad autorky). 

Politické informační cykly jsou tedy podle Chadwicka komplexní asambláže (asambláž 

je podle Slovníku cizích slov pro nové století „výtvarné dílo, vytvořené spojením různých 

předmětů a materiálů, trojrozměrná obdoba koláže“ (Linhart, 2005, s. 42), v tomto významu 

autor pravděpodobně myslí dodání dalšího rozměru ve fungování médií, pozn. aut.), v níž se 

personál, praktiky, žánry, technologie a oblasti ovládané novými médii kříží se starými 

vysílacími a tiskovými médii (tamtéž, s. 12). Tato hybridizace v konečném důsledku 

ovlivňuje toky a významy zpráv a do velké míry ji definuje kombinace tzv. dominantních 

profesionálních médií (např. britská stanice BBC) a intergrace tzv. neelitních zpravodajských 

aktérů (blogeři, občanský žurnalismus) v tvorbě a debatě o zpravodajství. Do tvorby 

zpravodajství pak neustále vstupuje neukotvená a proměnlivá povaha nových médií.  

Nastíněný koncept hybridizace v mediálním pojetí Andrewa Chadwicka je z hlediska 

fenoménu digitálních nomádů důležitý ze dvou důvodů. Zaprvé popisuje, jak do dřívějšího, 

relativně uzavřeného mediálního pole vstupuje více aktérů, kteří mohou ovlivňovat práci 

                                                 
8
 Bullygate byla aféra, která těsně před volbami v únoru 2010 poškodila tehdejšího britského labouristického 

premiéra Gordona Browna. Unikly totiž úryvky knihy, které naznačovaly, že Brown své podřízené šikanuje. 

Skrze sociální sítě se k případu vyjadřovaly destítky nezainteresovaných lidí a situaci tak zhoršovaly. 
9
 Doslovně tedy: „The hybrid media system creates subtle but important shifts in the balance of power shaping 

the production of news. A crucial arena in which this balance of power now plays out is what I term the 

“political information cycle”.“ 
10

Doslovně tedy: „(…) cozy game involving the interactions and interventions of a small number of elites: 

politicians, officials, communications staff, journalists, and, in a small number of recent studies, elite bloggers. 

(…) While these elite-driven aspects of political communication are still much in evidence, the hybridization of 

old and new media requires a rejuvenated understanding of the power relations shaping news production.“ 
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novinářů (například skrze posouvání hranic jednotlivých mediálních formátů a žánrů). 

Zadruhé se dotýká vymezení samotné novinářské role a otázky potřeby záštity novináře 

redakcí konkrétního média.  

Díky sociálním sítím jako je Facebook a především Twitter dnes nemusí mediální 

agendu nastolovat pouze novináři a politické elity, nýbrž téměř každý, kdo se rozhodne 

vstoupit s dostatečně relevantním příspěvkem do veřejné debaty v kyberprostoru. Typickým 

příkladem je občanská novinařina, kdy se amatéři mohou v různé míře podílet na tvorbě 

zpravodajství. Podle Chadwicka je výhodou „starých médií“ větší kredibilita – stará média 

stále hrají ústřední roli, mimo jiné díky jasně definované roli novinářského povolání. Noví 

aktéři, kteří do mediálního pole vstupují prostřednictvím nových médií, mají na druhou stranu 

výhodu ve větší flexibilitě – tím, že nemusí nutně podléhat editorům, kteří schvalují jejich 

obsah, mohou dříve zveřejnit zbrusu novou informaci
11

 (Chadwick, 2011, s. 11-16). 

Příkladem hybridizace v českém mediálním prostoru je Televize Seznam, která přichází 

s novějšími typy mediálních formátů a žánrů (jak rozebírám dle Chadwicka níže). Nově 

propojuje televizní stanici s internetovým zpravodajstvím, ke kterému nedávno přibyl nový 

formát youtubera Karla Kováře, známého pod pseudonymem KOVY. Také využívá dalších 

českých youtuberů jako moderátorů pro svůj publicistický pořad V centru. 

KOVY na svém youtubovém kanálu od roku 2014 přidává videa, která byla nejprve 

cílena na mladší publikum, i kvůli tomu, že obsahem videí byly formáty přebírané od 

zahraničních youtuberů (například ice bucket challenge, parodie na chování lidí na sociálních 

sítích, imitace, pranky, odpovídání na otázky fanoušků formou ask, apod.). Postupem času v 

průběhu dospívání (jako člověka i jako autora, Kovářovi je dnes 22 let) začal KOVY přidávat 

videa s větším informačním charakterem, příkladem může být video Ví o nás všechno!, 

které publikoval 11. 4. 2018 na svém kanálu, kde se věnuje soukromí uživatelů sociálních sítí, 

především pak na Facebooku, který v té době čelil skandálu ohledně zneužití osobních údajů 

ve spojitosti s firmou Cambridge Analytica, která podle KOVYho mohla působit i v Česku.   

Televize Seznam experimentuje s novými formáty a některá KOVYho videa zařadila na 

svůj web, zároveň také KOVY točí videa exkluzivně pro ně. První video publikovala 5. 11. 

2018, týkalo se nové směrnice Evropské unie a toho, jak může ovlivnit videa na českém 

internetu. V dalších videích publikovaných Seznamem se KOVY zabývá napříkad tématy 

umělé inteligence, fake news, mediální gramotností a systémem kontroly občanů v Číně 

                                                 
11

 Což ale, jak se ukazuje v praxi, nemusí být vždy výhodou, pokud se jedná o informace rychle zveřejněné, ale 

nepřesné či nepravdivé. 
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za pomocí digitálních technologií a všudypřítomných kamer. Takto se Karel Kovář postupně 

stal komentátorem aktuálního dění, a zpřístupnil jej mladším generacím. Obsah jeho videí lze 

považovat za infotainment, tedy propojení informací a zábavy. Takové využití potenciálu, 

celkově hybridziace starých a nových médií a slučování jejich obsahů odpovídá doporučením 

George Brocka jak zachránit média, jak bude uvedeno níže. 

Podle Chadwicka se v odborné literatuře, která se zabývá kulturními změnami, 

souvisejícími s hybridizací, projevuje stále větší zájem právě o vyvíjející se povahu 

mediálních žánrů. „Pozornost se postupně postupně zaměřuje na stále prostupnější hranice 

mezi „tvrdými“ zprávami (hard news) a „zábavnými“ žánry (entertainment) v politické 

komunikaci. Znakem tohoto posunu je samozřejmě popularita politické komediální talk show 

ve Spojených státech.
12

 Dokumentární film, dlouho považovaný za vážnou‘ mediální formu 

pro politiku, prošel v posledním desetiletí transformací, kdy vznikly hybridní žánry jako 

fiktivní nebo semi-fiktivní ,mockumentaries‘, ,docu-soaps‘, ,gamedocs‘ nebo ,biopics‘.
13

“ 

(Chadwick, 2011, s. 8, překlad autorky). Autor ale zároveň podotýká, že nová média nejsou 

jednoznačně mocná. Stará média se znovu objevují a televize je stále plodným hybridizátorem 

žánrů, zejména od vzniku takzvaných „realistických“ formátů v 90. letech. To se odráží 

například v situaci, kdy televize přebírají televizní seriály americké streamovací televize 

Netflix. 

1.2 Prostorová konvergence 

„Technická konvergence způsobuje podle Latzera (2009, s. 415) mj. „prostorovou 

konvergenci“, včetně „globalizačního efektu, plynoucího z rostoucího počtu přeshraničních 

služeb a uniformizované technologie. (…) Mimo jiné je však známo, že zejména internet 

může být využíván k aktivizaci a organizování…“ (Jakubowicz, 2013, s. 49). Díky 

rozšiřování celosvětové internetové sítě od 80. let 20. století se zvýšil dosah obsahů na 

internetu přístupných – přeshraničních služeb. Dá se na to však nahlížet i opačně, díky 

internetové síti může bez hranic nezávisle na místě bydliště poskytovat služby i uživatel, 

                                                 
 Například satira Last Week Tonight s Johnem Oliverem stanice HBO, The Nightly Show s Larrym Wilmorem   

a The Daily Show s Trevorem Noahem stanice Comedy Central (Viacom), The Late Show se Stephenem 

Colbertem na CBS apod. V českém prostředí je to asi pouze Šťastné pondělí Jindřicha Šídla na Seznam TV, 

takže je vidět, že v politické satiře je stále kam se posouvat.
13

 Doslovně tedy: „Attention is now gradually refocusing on the increasingly porous boundaries between “hard” 

news and “entertainment” genres in political communication. Emblematic of this shift is of course the 

popularity of the political comedy talk show in the United States. Documentary, long considered a “serious” 

media form for politics, has undergone a transformation over the last decade, with the rise of hybrid genres 

such as fictional or semi-fictional “mockumentaries,” “docu-soaps,” “game- docs,” and “biopics”.“ 
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například vytváření webových stránek na zakázku, grafický design, programování, IT 

poradenství, marketing, spravování sociálních sítí, blogování, překládání, copywriting, 

fotografování a natáčení videí, dnes stále častější natáčení podcastů a v neposlední řadě také 

žurnalistický obsah, jak bude uvedeno níže. 

 Majid Tehranian (in Cardoso, 2006, s. 126) popsal typologii médií podle jejich dosahu 

a dělí je na tři kategorie: (1) mikro-média (telefon, kopírka, audio a video rekordér, hudební 

nahrávky, osobní počítač s přístupem na internet), (2) mezo-média (tisk, kino a vysílání – 

televizní a rádiové) a (3) makro-média (satelitní televize a internet). Internet je ale zmíněn 

hned dvakrát, jednak jako mikro-mediální prostředek ke komunikaci, dále jako makro-

mediální síť s globálním přesahem, umožňující přeshraniční tok dat, elektronické pošty a 

komerce, čímž podporuje globalizaci národních trhů, společností i kultur. 

 Internet je tedy médium, které umožňuje komunikaci na globální úrovni. Rychlý 

vzestup jeho používání podnítil celospolečenské změny a ovlivnil způsob, jakým dnes lidé 

komunikují, navazují a udržují vztahy, žijí a pracují. 

2 Internet, digital labour a práce on-line 

 Eran Fisher a Christian Fuchs ve své práci Reconsidering Value and Labour in the 

Digital Age (2015) řeší, jak digitalizace a internet změny lidské hodnoty a přístup k práci 

v návaznosti na výše zmíněné skutečnosti: „Technologická změna transformovala způsob 

kdy, kde a jak lidé pracují. Digitalizace informací pozměnila zažité pracovní postupy, zatímco 

telekomunikace umožnily přemístění pracovních míst po celém světě. Nové druhy 

ekonomických aktivit, založených na kombinaci výpočetní techniky a telekomunikací, také 

umožnily vytvoření zcela nových typů „digitální“ nebo „virtuální“ práce, ať už placené 

či neplacené, (…) a vytváření nových typů neplacené pracovní síly, spojené s konzumací 

a spoluvytvářením zboží a služeb. To vše ovlivňuje soukromý život, pozměňuje charakter 

práce a zkušenosti lidí, a to v závislosti na jejich pohlaví, věku, na tom, kde žijí a jakou práci 

vykonávají.
14

“ (s. viii, překlad autorky). 

                                                 
14

 Doslovně tedy: „Technological change has transformed where people work, when, and how. Digitization of 

information has altered labour processes out of all recognition whilst telecommunications have enabled jobs to 

be relocated globally. The new kinds of economic activities based on a combination of computing and 

telecommunications have also enabled the creation of entirely new types of “digital“ or “virtual“ labour, both 

paid and unpaid, (…) and creating new types of unpaid labour connected with the consumption and co-creation 

of goods and services. This affects private life as well as transforming the nature of work and people 

experience which impacts differently depending on their gender, their age, where they live, and what work they 

do.“ 
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 Autoři se zamýšlí nad tím, jak digitální práce mění tradiční kapitalismus a v 

návaznosti na Marxe a jeho ekonomické teorie přichází s názorem, že spolu s přenesením trhu 

práce z tradičních médií na internet je nutné předefinovat nově vzniklé pole práce. Tento nový 

ekonomický systém nazývají digitální kapitalismus. Zjednodušeně se dá říci, že rozebírají 

média a sociální sítě z ekonomického pohledu, kdy rozdělují přispěvatele a uživatele na třídy. 

Zaměstnance mediálních korporací a sociálních sítí vidí jako placené dělníky. Uživatele vidí 

jako neplacenou, vykořisťovanou třídu, protože využíváním sítí generují zisk, ze kterého ale 

sami nic nemají, jejich čas i příspěvky spadají do sféry cirkulace kapitálu, zisk z inzerce mají 

mediální korporace a s internetovou reklamou obchodující podnikatelé (Fischer, Fuchs, 2015, 

s. 18-19). Dále se věnují hlavně sociálním sítím jako je Facebok, YouTube, Weibo, LinkedIn, 

Pinterest, Foursquare, Tumblr, Blogspot a Wordpress. Pro tuto práci nejsou tolik zajímavé, 

protože slouží digitálním nomádům převážně jako místa, která používají jako deníčky nebo 

kde mohou inzerovat a zviditelňovat sebe a svou práci.  

 Výjimkou jsou Twitter a Instagram, kam se poslední dobou přesunula pozornost nejen 

novinářů – twitterové účty redakcí sdílejí aktuální témata i odkazy na články, na Instagramu 

pak fotografie a videa. Namátkou vyberu zahraniční a česká média a zmíním například 

twitterový účet CNN, který v dubnu 2019 sleduje přes 55,1 milionu lidí, účet The New York 

Times sleduje 43,3 milionu lidí, Česká televize má na twitteru 255 tisíc sledujících, týdeník 

Respekt 208 tisíc sledujících a čísla stále rostou. Instagram cílí spíše na mladší uživatele 

sociálních sítí, skrze sdílení fotografií a videí nemá informačně takový dosah jako Twitter. 

Instagramový profil CNN sleduje jen 7,4 milionu lidí, The New York Times sleduje 6 milionů 

uživatelů, Českou televizi sleduje jen 52 tisíc lidí a týdeník Respekt sleduje 23 tisíc lidí. 

Českou větev časopisu pro mladé ženy Joy, který twitterový účet nemá, sleduje na Instagramu 

15,1 tisíce uživatelů. Je tady viditelný zřejmý nepoměr, ukazující na rozdílné složení 

uživatelů těchto sociálních sítí tedy i jiné cílení. 

 „Dvě desetiletí od okamžiku, kdy se internet stal široce používaným médiem, se stále 

mění a vznikají nové možnosti, jak jej využít. Internet vnesl změny do politických kampaní, 

ústavních systémů, zacházení s hotovostí, knihami, vzdělávání na všech úrovních, ale také 

do kapacity a konfigurace lidského mozku, zasáhl také do kriminality i kriminalistiky (např. 

dozorování kamerovým systémem, pozn. autorky), vysílání, cestování, dražeb a tvorby trhu, 

do zpráv i žurnalistiky.“
15

 (Brock, 2013, s. 85, překlad autorky). Bylo by nesprávné 

                                                 
15

 Doslovně tedy: „Two decades from the moment when the internet became widely used, changes in 

opportunities and possibilities are still being created, as research and experimentation refine new techniques 
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se domnívat, že změna byla ukončena, změny se stále dějí a je jen na příjemcích, jak a zda je 

přijmou. Změny se přitom týkají obsahu, práce i samotných novinářů. 

 Kniha novináře George Brocka Out of print: newspapers, journalism and the business 

of news in the digital age (Mimo tisk
16

: noviny, žurnalistika a zpravodajství v digitálním 

věku) se zabývá změnami, kterými média a novinářská profese prošla od 19. století do 

dnešních dní. Přes rozhlas a televizi se dostává k novým médiím a vlivu internetu na podobu 

dnešního zpravodajství, médií a žurnalistiky obecně. Kritizuje velké mediální organizace za 

to, že zaspaly dobu a internet je zastihl nepřipravené, proto podle něj blogy, Facebook a 

sociální sítě mají takový úspěch. 

 S tím souhlasí Erik Tabery, kterému nedávno v týdeníku Respekt
17

 vyšla esej Jak 

zachránit média. „Pozice médií se od devadesátých let začínala měnit. Dominantním 

postavením v šíření informací otřásl nástup internetu. Onen otřes se odehrál v několika 

zlomech. První byl, že se začaly objevovat informace zdarma. Následoval odklon části inzerce 

na specializované „anonční“ weby. Vše ale ještě šlo nějak zvládnout, vydavatelé zakládali 

vlastní webové stránky a pouze trochu proměnili obchodní model. Jenže pak se na trhu 

objevily sociální sítě – zejména Facebook – a vyhledávače – především Google. Do toho 

přišla ekonomická krize v roce 2008, která přiměla šetřit jak čtenáře, tak zadavatele inzerce. 

Takový koktejl měl jasné a drtivé dopady. Nebo spíš má, protože jeho účinky trvají.“ (Tabery, 

2019).  

 Tabery dále líčí, jak redakce reagovaly na masivní propad příjmů
18

, v případě The 

New York Times a The Washington Post šlo o stovky milionů dolarů. The New York Times v 

roce 2014 po analýze situace přiznaly, že promeškaly technologickou změnu. V posledních 

deseti letech se učí lépe pracovat se svou čtenářskou obcí, kterou dlouhodobě mapují, a i díky 

její znalosti dokážou lépe zacílit zásah reklamou. Neopomíjejí ani internetovou verzi a 

sociální sítě, skrze které inzerují své články a komunikují se čtenáři. Podle Taberyho přijde 

                                                                                                                                                         
and open new avenues. The internet has seen or holds the possibilities for change in political campaigning, 

constitutional systems, cash, books, edu- cation at all levels, the capacities and configuration of the human 

brain, surveillance, crime, broadcasting, travel, auctions and market making, news and journalism – to name 

only a selection.“ 
16

 Out of print (OOP) je těžko přeložitelná slovní hříčka, znamená, že položka už není vydávána, v tomto případě 

tisk, což by znamenalo do budoucna predikci, že noviny pozvolna přestanou být vydávány, pokud by takovou 

možnost autor v textu sám nepopřel. 
17

 Na webu a v čísle 8/2019, bohužel mobilní verze nemá číslované stránky. 
18

 V počátcích propouštěním novinářů (stavy zaměstnanců se zmenšily téměř o polovinu, podle údajů v článku 

šlo přibližně o 40 procent), poté na americkém trhu začaly zanikat regionální deníky. Práce digitálního nomáda 

by mohla být variantou pro propuštěné novináře, kteří již mají praxi z redakcí, pokud by jim podmínky 

nezávislé online práce vyhovovaly a byli schopní přizpůsobit se aktuálním trendům a technologiím. 
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výhledově doba, kdy se za mediální obsah, dostupný dnes na internetu zdarma, bude platit. 

Kvalitní žurnalistiku je podle něj možné dělat díky předplatitelům, a říká: „Je nutné nabízet 

pořád lepší obsah, komunikovat se čtenáři, nebát se a využít faktu, že jsou teď díky sociálním 

sítím větším partnerem než kdykoli předtím. A věřit, že to ocení.“ (Tabery, 2019)  

3 Digitální nomádství 

 Podle Brocka žurnalistika dnes může být lépe popsána jako živoucí experiment, který 

závisí na naději, že se žurnalistika i její význam mohou přizpůsobit novým, stále se měnícím 

podmínkám. „Můžeme si být jisti, že budoucnost se nebude podobat minulosti. Ale neexistuje 

žádný zákon, který říká, že bude lepší. Musíme se o to pokusit.
19

“ (2013, s. 107, překlad 

autorky). Je proto nutné zkoušet najít nejefektivnější způsob, jak pracovat s informacemi a 

příběhy v digitálních médiích, a to skrze „trial and error rules“ - pokusy a omyly (2013, s. 

233). 

 Takovým pokusem je i odklon novinářů od zaměstnání, které závisí na kanceláři, 

denní rutině a dané pracovní době. Mluvím o lidech, skupině lidí, kteří si zvolili svobodnější 

způsob obživy a pracují on-line jako tzv. freelanceři (nezávislí pracovníci, u nás také osoby 

samostatně výdělečně činné) nebo také tzv. location independent specialists (na poloze 

nezávislí odborníci). Všeobecně se dá taková skupina pojmenovat digitální nomádi, ať už jsou 

jejich zaměstnání jakákoliv. O novinářích, kteří by pracovali on-line jako digitální nomádi, se 

ale zatím ví málo, proto se jim věnuje tato práce. 

 Digitální práce (digital work nebo také digital labour) a práce on-line jsou podstatou 

digitální nomádské práce, protože jsou propojeny s pracovními postupy, nezávislými na místě 

a umožňují digitálním nomádům vykonávat práci při návštěvě různých měst a zemí. Díky 

využívání digitálních platforem k produkci digitálního produktu mohou digitální nomádi 

cestovat nalehko (Nash, Jarrahi, Sutherland, Phillips, 2018, s. 3). 

 Definovat, kdo je a kdo není digitální nomád, není jednoduché, protože jednoznačná 

slovníková definice tohoto termínu v roce 2019 stále neexistuje. Jediným slovníkem, kde jsem 

pojem našla, je online MacMillanův slovník, který heslo digitální nomád publikoval v roce 

2009: „someone who uses technology, especially a laptop and a wireless network, to work 

remotely from anywhere in the world.“ Tedy „někdo, kdo používá technologie, převážně pak 

                                                 
19

 Doslovně tedy: „We can be certain that the future will not resemble the past. But there is no law that says it 

will be better. We must try to make it so.“ 
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laptop a bezdrátovou síť (tím myslí pravděpodobně internet - pozn. aut.) k práci na dálku 

odkudkoliv na světě.“ (Překlad autorky). 

 V rámci seznámení s touto problematikou jsem proto zvolila místo definice pohled 

autorů knih, které se digitálnímu nomádství věnují. „Digitální nomádi bývají definování jako 

jedinci, kteří pomocí moderních nástrojů pracují na dálku a cestují. Digitální nomádi nejsou 

pracovně svázaní s konkrétním místem. Pracovní možnosti a životní styl jsou dnes flexibilní 

jako nikdy předtím. (…) Je poměrně obtížně hodnotit, zda to či tohle je digitální nomádství a 

zda ten nebo onen je nebo není digitálním nomádem. Co když jedinec cestuje a pracuje 4 

měsíce v roce a zbylé měsíce žije na jednom místě. Anebo co když někdo cestuje 12 měsíců v 

roce, má našetřeno a tu a tam si něco přivydělá. Je důležité, jestli budeme nebo nebudeme 

označováni jako příležitostní digitální nomádi anebo nomádi celým srdcem? Není!“ (Rosulek, 

2016, s. 17).  

 „Kdo vlastně je digitální nomád? Člověk, který se dlouhodobě přesouvá z místa na 

místo a živí ho práce přes internet. Může přitom být jak freelancer, tak zaměstnanec či 

podnikatel.“ (Vinš, Novák, 2016, s. 352). 

 Vinš, Novák i Rosulek se tedy shodují na tom, že digitální nomád je člověk, který 

pracuje online a není svázaný s konkrétním místem, tedy může si vybrat, odkud bude 

pracovat. Zároveň může a nemusí žít v zahraničí, nemusí se ani pravidelně přesouvat, volba, 

odkud bude pracovat, na čem a jak, je jen na něm. 

3.1 Pracovní možnosti digitálních nomádů 

 Mezi možnosti pracovního uplatnění digitálních nomádů patří podle Martina Rosulka 

cokoliv od grafiky po stříhání vlasů. V článku na jeho webu webu digitalninomadstvi.cz je 

jich celý výčet. Mezi nejčastější patří grafika, fotografování (focení na míru či pro fotobanky), 

programování a IT, marketing, copywriting, video, online prodej, asistence. Mezi profese 

digitálních nomádů řadí i práci na místě: „Nemusíte vždy pracovat na dálku, práci si lze najít 

i na konkrétním místě, jen je nutné si pozorně vybírat destinace.“ (Rosulek, 2017). Jako 

příklad zmiňuje učení jógy, surfování nebo angličtiny; prodej náramků, šperků atd., práci v 

resortech, pracovat v zahraničí jistě může i kadeřník, kuchař, masér nebo lyžařský instruktor. 

Tyto profese už ale s online prací nemají nic společného a tito profesionálové nemusejí být na 

volné noze. Z toho důvodu považuji za nutné nastínit rozdíly v termínech digitální nomád a 

freelancer, které bývají často zaměňovány nebo slučovány. 

http://digitalninomadstvi.cz/
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3.1.1 Freelanceři 

Autor knihy Digitální Nomád Martin Rosulek bere termíny digitální nomád a freelancer 

jako dvě různé skupiny pracujících, které si jsou sice podobné, ale ne stejné a nemusí se 

překrývat: „Freelancer pracuje pro klienta, má zadání a měl by ho splnit ke spokojenosti 

zadavatele. To, zda cestovat bude a bude location independent a jak moc, záleží na jeho 

zakázkách. Samozřemě má možnost pracovat pro více subjektů a volit si zakázky sám, takže 

se může přesunout do digitálního nomádství (snadno). V praxi mi spíš přijde, pokud jde o 

tebou zkoumanou novinařinu, že freelancing jde spíš cestou spolupráce s jedním nebo dvěma 

subjekty a ty jim dávají zakázky. Např. pracují pro Českou televizi a točí reportáže – mají i 

dost volnou ruku, kam se vypravit a co natočit, stále ale nějaká pravidla mají a nezávislí 

nejsou. Digitální nomády cítím jako ty více do lokační nezávislosti, která je nutně spjata se 

svobodnou volbou zakázek. Digitální nomád může být ale na druhou stranu i zaměstnanec, 

důležité pro něj bude splnění úkolu,  úkoly tedy nesmí být spojené s přesnou lokací - 

typickým příkladem digitálního nomáda je pro mě oborový copywriter - je úplně jedno, kde 

bude, když bude psát třeba o biomedicíně…“
20

 Z toho tedy vyplývá, že digitální nomád může 

být freelancer (na volné noze) i zaměstnanec, záleží pouze na jeho volbě konkrétní zakázky, 

jeho volba místa, odkud pracuje, je pouze na něm, zatímco freelancer naprostou svobodu 

nemá. Matouš Vinš, spoluautor knihy Travel Bible, byl v odpovědi stručnější. „Freelancer je 

jakýkoliv profesionál na volné noze. Digitální nomád může pracovat odkudkoliv a aktivně 

toho využívá.“
21

 

 S ohledem na to, že kočovný život digitálních nomádů je relativně nový fenomén 

(přestože je sice stále častěji popisován v knihách a začíná být vidět i v médiích), stále k němu 

existuje jen omezené množství dat. Práce, které se tomuto fenoménu věnují, často naráží 

na absenci zdrojů, neboť existuje jen málo empirických a akademických výzkumů, které by 

se věnovaly tomuto životnímu a pracovnímu stylu
22

 a na něj navazujícím otázkám, jako je 

pracovní režim digitálních nomádů, změna vazeb s organizacemi a zaměstnavateli, nová 

(ne)rovnováha mezi prací, osobním životem a cestováním, a v neposlední řadě také to, jakou 

roli v těchto otázkách sehrály digitální technologie (Nash, Jarrahi, Sutherland, Phillips, 2018, 

s. 2). Podle jejich výzkumu existují čtyři hlavní proudy digitálních nomádů podle pracovního 

                                                 
20

 Informace poskytl Martin Rosulek, autor knihy Digitální Nomád a zakladatel portálu DigitalniNomadstvi.cz, 

Praha 25. 4. 2019. 
21

 Informace poskytl Matouš Vinš, spoluautor knihy Travel Bible, Praha 25. 4. 2019. 
22

 Dá se říci, že digitální nomádství je projevem konvergence, protože spojuje pracovní a životní režim v jedno. 

http://digitalninomadstvi.cz/
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uplatnění, a to sice digitální práce, „gig work“ - práce na danou dobu
23

, kočovná práce a dále 

pak „cestování za dobrodružstvím s přivýdělkem.“ 

3.1.2 Blogeři 

V knize Digitální Nomád Rosulek nadneseně říká, že blogovat může každý (2016, s. 

215). Musí mít důvod proč, způsob jak a v neposlední řadě také o čem. To je sice pravda, 

nicméně ne každý blog je výdělečný. Aby autorovi vydělával, musí splňovat několik 

podmínek. Musí mít obsah, (pravidelné) čtenáře – svůj trh s prokliky, které vydělávají. Proto 

je nutné blog dostat mezi lidi, zajistit mu čtenost. Po získání čtenářů přichází na řadu reklama 

a odměna za kliknutí, PR články v rámci spolupráce s firmou nebo portálem a prodej 

vlastního produktu, často e-knihy, knihy nebo nějakého fyzického produktu, jako jsou 

například náramky a lapače snů Anety Denemarek alias Anie Songe. Dalším častým 

způsobem, jak vydělat blogem, je affiliate, nebo také affiliate marketing (partnerský 

marketing). 

 Jedná se o způsob spolupráce, kdy influencer propaguje produkt nebo službu 

za odměnu, provizi. Takový způsob spolupráce se týká převážně blogerů, dále pak youtuberů 

a instagramových influencerů, kteří mají dostatečně velkou čtenářskou základnu či dostatečný 

počet sledovatelů – s jejich počtem jde úměrně nahoru odměna. 

 „Dnešní nabídka produktů a služeb, které můžete propagovat, je obrovská. Český trh 

nabízí rovněž velmi široké portfolio. S oblibou říkám, že 90 % toho, co si vymyslíte, lze nějak 

navázat na affiliate. Pokud píšete blog, tvoříte obsahový web, recenzní portál anebo tématický 

portál, zcela jistě najdete související produkty anebo služby, které můžete propagovat jako 

affiliate, a tak monetarizovat svoji aktivitu.“ (Rosulek, 2016, s. 205). 

 Principy spolupráce v rámci partnerského marketingu mají samozřejmě svá pravidla 

daná zadavatelem, tedy prodejcem či firmou, proto ho někteří influenceři odmítají, převážná 

část ho ale vítá jako snadný způsob výdělku. Affiliate marketing považuji za problematické 

téma, protože influenceři na sociálních sítích dlouhodobě zneužívali a zneužívají affiliate 

kampaně a reklamu neoznačují, což vede ke zmatení spotřebitele, ne každý (převážně pak 

mladší skupiny) totiž příspěvky se skrytou reklamou odhalí. Nejméně dva roky už se řeší, jak 

má vypadat zákon o regulaci skryté reklamy na sociálních sítích. Za zmínku stojí agentura 

                                                 
23

 „Gig“ v angličtině přeneseně znamená „a job for a specified period of time“, tedy práce na dobu určitou nebo 

na zakázku, kdy je zaměstnanec najat skrze outsourcing a tak si platí sám zdravotní pojištění. 
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Elite Bloggers, která se o změny pokouší, pomáhá blogerkám v komunikaci s firmami a 

zajišťuje transparentnost kampaní. 

3.2  Uplatnění digitálních nomádů v mediálním prostředí 

Podle Kateřiny Rumlové se označení „novinář“ týká celé skupiny lidí, kteří v médiích a 

s informacemi pracují. „Zastřešující označení novinář, případně žurnalista, skrývá skupinu 

lidí tvořící soukolí, jehož produktem je obsah, zpráva, informace. Těmito lidmi, tvořícími 

mediální soukolí, mohou být rešeršisté, redaktoři, editoři, vedoucí vydání, grafici, zahraniční 

zpravodajové, kameramani, střihači, zvukaři, komentátoři, moderátoři, fotografové apod.“ 

(2018, s. 9). Novinářem je tedy člověk, který tvoří mediální obsah, v mé práci je to fotograf a 

kameraman, střihač, redaktor, editor a díky novým médiím i bloger.  

Na novináře jsou dnes kladeny větší nároky než kdy dříve a dá se říci, že profesionálové 

by měli zvládat napsat text, nafotit galerii fotografií i natočit a sestříhat video nebo reportáž. 

To se novinářům na volné noze hodí hlavně proto, že mohou své příjmy poskládat podle toho, 

co umí a co je baví tvořit, případně podle poptávky. Důležité ale je, aby výsledek jejich práce 

byl kvalitní a prodejný, tedy aby text byl čtivý a ideálně bez gramatických a faktických chyb, 

fotografie by měly být ostré a měly by mít obsah, video nebo reportáže byly ostré, obsahovaly 

ruchy, záběry z kamery by neměly být roztřesené. Výsledný mediální produkt musí být 

profesionální, autor musí mít zkušenost, know-how. U blogerů by mělo fungovat cílení 

reklamy a affiliate s obsahem, měli by tedy s rozumem volit reklamu a spolupráce, aby jim 

generovaly zisk a neodrazovaly čtenáře. 

3.2.1 Uplatnění fotografů: Fotobanky, fotografování a video 

 Fotobanka tvoří mezistupeň v komunikaci mezi fotografem a kupujícím, 

zprostředkovává prodej. Nabízí možnost fotografům zaregistrovat se na platformě (buď 

zdarma nebo za poplatek) a nahrávat fotky a videa. Některé fotobanky si své přispěvatele 

vybírají, nekvalitní fotografie nepřijmou a fotografa neschválí. Proces se ale dá opakovat 

několikrát.  

 S ohledem na dostupnost vybavení je již nutností zrcadlovka, která vyfotí fotografii 

o rozlišení 6 megapixelů a výše. Různé fotobanky mají různé nároky, některé fotografie 

přijmou a jiné nikoliv, proto se vyplatí nahrávat je hromadně. Fotografové, kteří se 

fotobankami živí, radí nahrávat přes program StockSubmiter, který i s klíčovými slovy 

nahrává fotografie do dvaceti různých fotobank (Halouska, 2019, Kůsová, 2017b). Obecně 
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doporučují nahrávat stejné fotografie na víc různých webů, což zvyšuje potenciální možnost 

prodeje jednotlivých snímků. Ty se prodávají i vícekrát. Rosulek zmiňuje jako výdělečné 

platformy Shutterstock, Adobe Stock, Dreamstime, 123RF, CanStockPhoto, DepositPhotos, 

Fotolia, IStockPhoto a BigStock (2016, s. 213). 

4 Metodologie 

 Cílem této práce je analyzovat možnosti, které díky hybridizaci médií a technologické 

konvergenci nabízí digitální nomádství žurnalistické profesi a mediálním organizacím. 

S ohledem na absenci dat v této oblasti, z nichž by se dalo čerpat, jsem se rozhodla pro 

vlastní, prvotní kvalitativní výzkum prostřednictvím polostrukturovaných a hloubkových 

rozhovorů s konkrétními osobami, které se online žurnalistice jakožto digitální nomádi věnují, 

doplněný o obsahovou analýzu webů, které od digitálních nomádů a freelancerů vykupují 

články a fotografie, za účelem zmapovat podmínky, které weby na přispěvatele kladou a 

doplnit povědomí o finančním ohodnocení takového počínání. Cílem tedy bude shromáždit co 

nejvíce podkladového materiálu pro následnou analýzu a vytvoření studie, jak žurnalisté v 

kontextu digitálního nomádství fungují. 

4.1 Kvalitativní výzkum 

 „Kvalitativní metody výzkumu se ptají zejména otázkou Jak? Mezi kvalitativní 

metody sběru dat patří např. ohniskové skupiny, zúčastněné pozorování, hloubkové 

rozhovory. Charakteristickým prvkem těchto metod je, že nejsou standardizované (…) 

Interakce výzkumníka a zkoumaného má vždy odlišnou podobu na základě unikátního 

průběhu a (v případě lidí) reakcí objektu.“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 18). Mou hlavní 

a častou otázkou na informanty je vskutku Jak? Jak může novinář pracovat online ze 

zahraničí, jak získává práci, jaké jsou příležitosti, jak ho takový příjem uživí. Podle Trampoty 

a Vojtěchovské je výhodou kvalitativních metod to, že sběr dat je otevřenější a 

výzkumníkova, tedy moje znalost tématu není před samotným sběrem dat tak důležitá. Pokud 

téma nebylo dříve zkoumáno, je tato flexibilita velkou výhodou (tamtéž, s. 18). 

 Podle Dismana má kvalitativní výzkum nízkou reliabilitu, zato vysokou validitu. To je 

dáno tím, že se takový výzkum nedá standardizovat, v případě změny výzkumníka budou jiné 

i výsledky, role konkrétního člověka je nezastupitelná. Volnost ve formě otázek a odpovědí je 

výhodou, nevýhodou naopak je, že tato metoda je díky své náročnosti schopná zpracovat 

menší výzkumný vzorek, tedy zmapovat menší počet případů. Výzkumník sice získá mnoho 
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informací od malého počtu jedinců, generalizace na populaci je ale problematická. 

Kvalitativní výzkum používá induktivní logiku, tedy vyvozuje závěry z poznatků získaných z 

dat. Výstupem z takového zkoumání tedy může být zformulování hypotézy či nová teorie 

(2011, s. 286-287). 

4.2 Výběr vzorku 

 Výběr vzorku respondentů (v případě kvalitativního výzkumu informantů), 

je podstatnou součástí každého výzkumu. „Logika vzorku vychází z poznání sociologie, 

že abychom prozkoumali úplný soubor jednotek – často označovaný jako populaci (a to 

i v případě, že nejde o soubor lidí, ale třeba o soubor obsahů tiskových médií) - 

nepotřebujeme zkoumat a analyzovat všechny části tohoto celku, ale jen jejich vhodně 

vybraný vzorek. Pokud je vzorek zkoumaných objektů dostatečně rozsáhlý a zároveň dobře 

vybraný, měly by se jeho vlastnosti do velké míry blížit vlastnostem populace – celého 

souboru.“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 27). Takový vzorek může být 

pravděpodobnostní či nepravděpodobnostní, který bývá též označován jako náhodný nebo 

účelový, tedy že ne každý člen populace má stejnou šanci stát se součástí výzkumu. V případě 

této práce jde o nepravděpodobnostní výběr vzorku na základě dobrovolnosti, dotazováni 

budou lidé, které se mi podaří motivovat k účasti na výzkumu, což může vést k nízké 

reprezentativnosti vzorku (tamtéž, s. 28-29). 

 Ve chvíli, kdy jsem narazila na problém s hledáním vhodných informantů v poměrně 

malé a úzce vymezené populaci, zvolila jsem techniku sněhové koule, takzvanou „snowball 

sampling“ nebo také „snowball technique
24

“, kterou zmiňuje Miroslav Disman v knize Jak se 

vyrábí sociologická znalost (2011, s. 114). Sám s jejím užíváním pro výběr reprezentativního 

vzorku nesouhlasí, podle něj jde spíš o techniku identifikace populace, nicméně pro hledání 

potenciálních informantů jsem ji použila a vždy jsem ověřila (buď ještě před kontaktováním, 

nebo prvními otázkami), zda jsou doporučení lidé validní pro můj výzkum. Jak se často 

ukázalo, nebyli, a proto jsem je do výzkumu nezařadila. 

4.3 Polostrukturovaný a hloubkový rozhovor 

 „V případě techniky kvalitativních rozhovorů, právě proto, že se jedná o interakci 

tazatele a informanta, mluvíme spíše o tvorbě či generování dat než o jejich sběru. Charakter 

                                                 
24

 „“Snowball technique” spočívá na výběru jedinců, při kterém nás nějaký původní informátor vede k jiným 

členům naší cílové skupiny.“ (Disman, 2011, s. 114). 
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vzájemné interakce mezi komunikačními partnery je standardně vnímán jako výměna nositelů 

dvou rolí, ale vedený hloubkový rozhovor má vlastní (nepřipravenou, nenaplánovanou a snad 

i nenaplánovatelnou) dynamiku a komplexitu, v níž se komunikační role obou partnerů 

mohou střídat.“ (Sedláková, 2014, s. 213). 

Sedláková dále varuje před pasivitou respondenta (informanta) a nevyrovnaností rolí – 

i tázaný by se měl zapojovat do konverzace, klást otázky tazateli, zajímat se o téma, jinak si 

účastníci rozhovoru nebudou rovni. Podle Sedlákové by měl tazatel usilovat o vyváženost, 

uvolněný dotazovaný se pak necítí „jako u výslechu“ a podává relevantnější, zajímavější 

údaje. Hloubkové rozhovory jsem volila převážně u těch účastníků výzkumu, které z doby 

svého studia osobněji znám a proto byl způsob dotazování bližší konverzaci, než 

strukturovanému rozhovoru. 

 Polostrukturovaný, nebo také „(…) strukturovaný rozhovor, stojí na pomezí mezi 

standardizovanou a volnou formou dotazování. Tento postup poskytuje pro analytickou práci 

snáze zpracovatelná data, neboť výsledná podoba všech realizovaných rozhovorů, a tedy 

i získaných dat, má podobnou strukturu, a je tudíž přístupnější pro zpracování. V některých 

případech jsou navíc od informantů vyžadovány jen stručné odpovědi, což má dále usnadnit 

jejich analýzu. To může být výhodné pro začínající výzkumníky. Nevýhodou ale je 

omezenost získaných dat, způsobená právě tím, že strukturovaný rozhovor nedává příliš 

prostoru ani tazateli, ani informantovi, aby do rozhovoru prosadil vlastní témata.“ (Sedláková, 

2014, s. 210). Polostrukturovaný rozhovor má podle Sedlákové stanovená dílčí témata, 

okruhy, konkrétní otázky vznikají v průběhu dotazování. Role tazatele a dotazovaného se 

vyrovnávají podobně jako u hloubkového rozhovoru, jedná se ale o rozhovor s návodem. 

Polostrukturovaný rozhovor jsem volila v případech, kdy jsem potřebovala získat konkrétnější 

informace. Někteří dotazovaní digitální nomádi se věnují psaní článků, prodeji fotografií i 

blogování, někteří volí pouze část a u těch jsem volila dotazování s návodem, aby byly jejich 

odpovědi porovnatelné. Obecně ale platilo, že se dotazovaní ptali i mě, případně je zajímaly 

odpovědi a doporučení, které jsem již získala od jiných informantů. 

 Pro následnou analýzu rozhovorů jsem zvolila otevřené kódování dat. „Otevřené 

kódování probíhá při prvním setkání s daty a při jejich procházení. Dochází k označování jevů 

a jejich konceptualizaci. Ze zdrojových dat (…) vyčítáme podstatné jevy a pojmenováváme je 

(konceptualizujeme).“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 266). Po kódování dochází 

ke kategorizaci pojmů, sloučení do skupin podle významových celků. 
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4.3.1 Kódování rozhovorů, kategorizace 

 Podle Dismana formální pracovní hypotézy v kvalitativním výzkumu neexistují, je 

tedy nutné k analýze rozhovorů přistupovat bez předem připravených hypotéz. Obsah je třeba 

zorganizovat, na řadu přichází kódování, jehož smyslem je kategorizace jevů a informací 

(2011, s. 299, 316). 

 Hendl říká, že: „Kódování znamená stálé srovnávání fenoménů, případů, pojmů atd. 

a formulaci otázek ohledně textu (proces nepřetržitého srovnávání). Přitom se k částem 

empirického materiálu přiřazují označení neboli kódy, které jsou nejdříve pojmově velmi 

blízké textu a později se stávají stále abstraktnější.“ (Hendl, 1999, s. 195). 

 Přiřazení kódů je podle Strausse a Corbinové ta část analýzy, kdy se díky studiu 

informací v rozhovorech vytvoří kategorie shodných jevů. „Během otevřeného kódování jsou 

údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny 

podobnosti a rozdíly.“ (1999, s. 43). Kategorie jsem vytvořila na základě opakování jevů 

v odpovědích informantů. 

4.4 Obsahová analýza 

 Na doplnění spektra údajů, zvláště pak co se týká otázky finančního ohodnocení, jsem 

vedle rozhovorů zvolila kvalitativní obsahovou analýzu vybraných webů, na které digitální 

nomádi přispívají, případně mohou přispívat. Zajímalo mě několik konkrétních údajů, které 

zmíním níže. Obecně však to, jaké nároky kladou šéfredaktoři webů na své přispěvatele, kolik 

(normo)stran či znaků požadují, jak a zda vůbec články kategorizují, jak je to s fotografiemi 

(obsah, počet, kvalita, rozlišení) a v neposlední řadě také jak přijaté a schválené články 

honorují. 

 „Předmětem obsahové analýzy jsou obsahy komunikace předávané jako text či obraz.“ 

(Dvořáková, 2010, s. 96). V tomto konkrétním případě půjde o tematickou agendu - zkoumat 

budu jen vzorek obsahu vybraných médií (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 102). 

„V některých textech autoři užívají výraz obsahová analýza v obecnějším smyslu, kdy pod něj 

zahrnují jak kvantitativní, tak kvalitativní metodu analýzy dat. Někdy jím v kontradikci myslí 

pouze kvalitativní analýzu.“ (Dvořáková, 2010, s. 95). S Dvořákovou se v názoru 

na kvantitativnost a kvalitativnost rozchází Trampota a Vojtěchovská, kteří obsahovou 

analýzu spolu s analýzou sémiotickou, narativní analýzou a kritickou analýzou diskurzu řadí 

pod kvalitativní, interpretativní metody. 
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 Obsahem komunikace je v tomto případě i zadání, prvotní sdělení administrátora, 

popřípadě šéfredaktora webu, jak má vypadat text a obrazová příloha textu pro weby, které 

později článek, doplněný o fotografie, zveřejňují. Podle Dvořákové je dnes těžké rozlišit mezi 

obsahovou analýzou a kvalitativními textovými analýzami, jako je například relační 

(sémantická) analýza, protože se v praxi prolínají. Zároveň také varuje před nízkou validitou a 

neobjektivitou, což jsou rizika s výzkumem spojená. „V obsahové analýze dochází ke 

zkoumání textů (obrazů) s ohledem na několik vybraných znaků, jejichž výskyt je 

zachycován.“ (Dvořáková, 2010, s. 97). 

 Osobně považuji zvolení výrazu znak v návaznosti na sémantiku pro účel této práce 

za nevhodné. „Porozumění znakům se věnuje sémiotika, nauka o významu a smyslu znaků.“ 

(Doubravová, 2008, str. 7–10). Podle Doubravové je nutné se znakem zacházet a znak chápat 

jako skutečnost, která zastupuje jinou skutečnost, a to pouze za předpokladu, že jde skutečně 

o znak. Záleží na kompetenci vnímatele, zda znak pochopí a dokáže ho správně dešifrovat a 

určit (tedy jestli zná kontext a vyložil si správně jeho význam a smysl). Ne vždy tedy znak 

něco zastupuje nebo má radikálně odlišný význam. Mnohoznačnost znaků může ztěžovat 

komunikaci, obzvlášť tu písemnou, kde vnímateli chybí čtení řeči těla nebo tónu hlasu. 

Vyhneme se tedy symbolice a zkoumanými znaky budiž denotáty, tedy základní významy, 

v textu tedy několik vybraných oblastí zájmu, například rozsah či honorář. 
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PRAKTICKÁ ČÁST  

5 Rozhovory s digitálními nomády a jejich analýza 

5.1 Příprava rozhovorů 

5.1.1 Tvorba otázek 

 Předběžné kruhy otázek pro rozhovory byly vytvořeny na základě přečtení knihy 

Digitální Nomád Martina Rosulka, průzkumu příspěvků na zdech facebookových skupin, 

sdružujících digitální nomády, a uzpůsobeny charakteru on-line novinářské profese. Dále byly 

formovány a měnily se v průběhu rozhovorů, když sami informanti měli ve svých odpovědích 

nosné myšlenky a postřehy, které mi přišly přínosné. V otázkách jsem se záměrně neptala 

na konkrétní částky, protože každý digitální nomád, každý jednotlivý človek má s ohledem 

na svůj osobní životní styl jiné výdaje a každý je jinak honorován, proto jsem se zaměřila spíš 

na porovnání s náklady v domácí zemi (i ty má každý jiné, protože někdo vlastní byt, někdo 

platí nájem, je rozdíl mezi nájmy v Praze a mimo Prahu, obecně v Česku jsou jiné životní 

náklady než například v Thajsku, Jižní Americe, Mexiku, Indonésii, na Novém Zélandu nebo 

v Nepálu). 

 Rozhovory neměly měřitelnou délku, protože se díky geografické rozptýlenosti 

komunity informantů odehrávaly přes internet, tedy hlavně přes videochat, Facebook 

Messenger a e-mail, a poté byly přepsány a předány k autorizaci. 

 S ohledem na úzce vymezenou, ale přesto heterogenní skupinu informantů, byly 

otázky přízpůsobovány konkrétním nomádům a nomádkám na míru jejich působení. Někteří 

byli zkušenější a jejich odpovědi byly obsáhlejší, jiní byli překvapeni možnostmi, které se jim 

nabízí, případně technicky nevybavení na některou část práce. 

5.1.2 Výzkumný vzorek, hledání účastníků výzkumu  

 Jak přiznává ve dvé diplomové práci Georgios Mouratidis z Lundské univerzity, najít 

výzkumný vzorek pro akademickou práci o digitálnách nomádech není tak jednoduché, jak by 

se mohlo zdát. „Nalezení účastníků dotazníku a rozhovorů bylo překvapivě těžké, protože 

většina zdí sociálních sítí komunity výslovně zakázala uživatelům zveřejňovat příspěvky, 

které žádají o odpověď na průzkumy a výzkum. Zvláště zajímavé bylo, že tato politika byla 

stejná na všech webových stránkách a fórech, s velmi malými rozdíly. Ve většině případů 
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byly průzkumy vehementně zakázány, i když by výzkum byl přísně akademický. Proto jsem 

musel vyhledat jednotlivé osoby prostřednictvím méně známých vývěsek a posílat zprávy 

každému z nich osobně, abych vzorek získal.“
25

 (Mouratidis, 2018, s. 21, překlad autorky). 

 Digitální nomádi jsou jako komunita velmi otevření a nápomocní, velmi se podporují 

navzájem a snaží se mezi sebou sdílet zkušenosti, varovat se a motivovat, často také sdílejí 

tipy na práci, příhodné lokace či coworkingová centra. Problém nastane, když skrze jejich 

skupiny výzkumník hledá konkrétní vzorek ke zkoumání, jejich pravidla totiž často zakazují 

zveřejňovat příspěvky s žádostí o účast na výzkumu (pravděpodobně jich bylo poslední dobou 

až příliš mnoho), příspěvky na jejich fóra proto prochází schvalovacím procesem, který 

filtruje nevyžádaný obsah, admini skupin příspěvku jednoduše nepovolí zveřejnění. Georgios 

Mouratidis píše, že proto vyhledával své informanty skrze filtry ve facebookových skupinách 

a chatovacích fórech, poté strávil půl roku jejich obepisováním jednotlivě a ve výsledku získal 

pro svůj výzkum patnáct informantů. 

 S ohledem na to, že jsem hledala novináře, fotografy a blogery, jsem díky svému 

studiu na katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity 

Karlovy část informantů našla mezi absolventy svého oboru. Příkladem mohou být Lucie 

Konečná (dříve Kůsová), Adéla Skřivánková, Andrea Vránová (dříve Šafářová) a její manžel 

Adam Vrána, který ale studium nedokončil. S hledáním vhodných informantů mi pomohl i 

Martin Rosulek, který se v komunitě digitálních nomádů pohybuje a má tak mnoho kontaktů, 

které mi velmi ochotně poskytl. 

 Další kontakty jsem se snažila najít skrze sociální sítě, převážně skrze facebookové 

skupiny mezinárodních digitálních nomádů, kde jsem ale narazila na podobný problém, 

jaký měl Georgios Mouratidis. Skrze debatní vlákno na Facebookové zdi skupiny “Remote 

Jobs & Jobs for Digital Nomads” jsem byla schopná dohledat příspěvky členů skupiny, které 

se týkaly žurnalistiky a novinářů. Skupina má k dnešnímu dni 77 053 členů, různých typů 

digitálních nomádů, nicméně je zajímavé, že jako novináři se identifikovalo pouze asi 70 z 

nich, tedy 0,1%, jedna promile členů. Ty jsem převážně neúspěšně kontaktovala, často se 

ukázalo, že pod pojmem journalist vidí například placené recenzovaní restaurací a hotelů pro 

web Tripadvisor, marketing, prodej paparazzi fotografií a tvorbu článků o celebritách, které 

                                                 
25

 Doslovně tedy: „Finding participants for the questionnaire and the interviews was surprisingly tough, as most 

message boards and communities explicitly banned users who published posts asking for a response to surveys 

and research. What was particularly interesting, was that this policy was the same across all websites and 

forums, with very little variation. In the majority of cases, surveys were vehemently prohibited, even though the 

scope was strictly academic. Therefore, I had to track down freelancers through lesser known message boards 

and send messages to each one in person to get participants.“ 
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nikdy neviděli; často také zaměňovali termín journalist a blogger, proto byli pro mou práci 

nevhodní. Za předpokladu, že Georgios Mouratidis vzorek pro výzkum hledal ve stejné 

skupině lidí jako já, tedy skupině cca 70 tisíc lidí, a povedlo se mu oslovit pouze patnáct lidí, 

považuji svůj výzkumný vzorek za nad očekávání velký. 

 V rámci hledání účastníků výzkumu jsem se často setkala i s neúspěchem, kdy 

dotazovaní, ačkoliv by podle mého názoru byli ideálním výzkumným materiálem, 

s rozhovorem nesouhlasili, případně se „necítili zapadat“ do kategorie novinář – digitální 

nomád. Příkladem takového odmítnutí je slovenská novinářka na volné noze Magdaléna 

Vaculčiaková Rojo
26

, která v rámci svého dlouhodobého projektu Ženy, ktoré zostali píše 

reportáže (o enviromentální problematice, historii a politice) z méně rozvinutých zemí, které 

vycházejí například v Denníku N, na webu aktuality.sk nebo v deníku sme.sk. Dalším, komu 

se do rozhovoru nechtělo, byl známý fotograf, novinář a přispěvatel britského magazínu 

Wanderlust Graeme Green, nakonec ale svolil odpovědět alespoň na pár otázek. Dalším 

neúspěchem byl rozhovor s S. K. (která si přála zůstat v anonymitě), která se specializuje na 

Blízký východ, uprchlickou a válečnou problematiku. Rozhovor mi nejprve poskytla, při 

autorizaci mě však bohužel požádala, abych jej nepublikovala, a to ani pod nabídkou 

publikování pod pseudonymem, proto jsem byla nucena svůj výzkum ochudit o válečně 

publicistický rozměr. 

5.1.3 Sjednání rozhovorů 

 Graeme Greena, Jakuba Freiwalda a Ottu Haucka jsem s žádostí o rozhovor oslovila 

přes e-mail. V případě Adély Skřivánkové, Andrey Vránové (a jejího manžela Adama), Lucie 

Konečné a Matěje Halousky jsem ke kontaktování využila jejich facebookové a instagramové 

účty. Hned v úvodu, tedy při prvním kontaktování, jsem všechny informanty podle rad 

Dočekalové (2006, s. 56) seznámila s výzkumným tématem rozhovoru a svou motivací, dále 

kde bude publikován a také jsem se ujistila, zda jsou pro rozhovor vůbec vhodní. 
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 „Obávam sa, že sa za Vašu cieľovú skupinu (už) nepovažujem. Bola som nomádkou na začiatku, keď som 

chcela hlavne cestovať a novinárčinu som robila popri nej. (…) V zahraničí žijem, lebo si to vyžaduje moja 

práca (samozrejme, sama som sa tak rozhodla) - pracujem priamo na daných miestach. Ale miesta, kde sa 

pohybujem, sa veľmi odlišujú od miest, ktoré si obyčajne vyberajú nomádi. Považujem sa hlavne za novinárku 

na voľnej nohe, nie za digi nomádku. U nás sú to skôr všetko blogeri. Pre mňa je v týchto dvoch povolaniach 

veľký rozdiel. Novinárska práca má svoje pravidlá, ktorými sa riadi, a tie sa s blogerskými často 

neprekrývajú…“ - Informaci poskytla Martina Vaculčiaková Rojo, novinářka a blogerka, Praha, 10. 4. 2019. 

http://aktuality.sk/
http://sme.sk/
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5.1.4 Zpracování rozhovorů 

 Po přepisu, překladu a v některých případech na přání informantů i po opravě 

pravopisných chyb a překlepů jsem některé odpovědi slučovala dohromady, protože se týkaly 

stejného tématu či se informant vracel k tématu, na které už odpovídal. V několika případech 

jsem přistoupila i k jejich krácení, pokud se od otázky příliš odchýlily, případně když na 

otázku neodpověděly. To se týkalo zejména britského fotografa Graeme Greena, který byl ve 

svých odpovědích bohužel velmi vyhýbavý. Krácení se týkalo i Adama Vrány, který odjel 

pracovat do Thajska se svou ženou Andreou, od novinářské online práce hudebního redaktora 

v topzine.cz se ale přesunul spíše k digitálnámu marketingu a produktovému copywritingu. 

Některé jeho odpovědi jsem ale díky zajímavosti zvolila k doplnění odpovědí Andrey. 

Všechny rozhovory byly autorizovány. 

5.2 Představení účastníků výzkumu 

5.2.1 Adéla Skřivánková 

Adéla (26 let) pochází ze Žďáru nad Sázavou. Je absolventkou Institutu komunikačních 

studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy, bakalářský titul má z žurnalistiky a magisterský 

z mediálních studií na Fakultě sociálních věd. V průběhu studia pracovala na různých 

pozicích v různých médiích. Začínala jako stážistka v domácí redakci Hospodářských novin. 

Po odchodu z Economie přešla do vydavatelského domu Burda, kde získala pozici 

šéfredaktorky online magazínu Svět ženy. Následovaly pozice redaktorky webu Prima Style, 

poté šéfredaktorky webu Prima Living v FTV Prima, editorky webového magazínu Life na 

iHNED.cz a externí redaktorky magazínu Ego. Příležitostně psala také pro jiné weby, 

například novinky.cz. 

 V průběhu bakalářského studia strávila jeden semestr na Erasmu ve španělské 

Granadě, na jehož základě si k navazujícím mediálním studiím přibrala ještě magisterský obor 

Iberoamerikanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během něho odjela studovat 

na jeden semestr do Mexico City. Jak sama říká, tam se zamilovala do latinskoamerické 

kultury a jakmile absolvovala mediální studia, druhý magisterský obor si přerušila a na pět 

měsíců odjela cestovat do Střední Ameriky poznat místní kulturu jinak než na seminářích. 

O svých zážitcích z cestování píše už delší dobu na blog www.adelaodjela.cz.  

http://topzine.cz/
http://ihned.cz/
http://novinky.cz/
http://www.adelaodjela.cz/
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5.2.2 Lucie Konečná (Kůsová) 

 Lucka (26 let) pochází z Písku a vystudovala bakalářský i magisterský obor 

Žurnalistika na Karlově univerzitě. Mnoho let také pomáhala organizovat Letní žurnalistickou 

školu v Havlíčkově Brodě. V průběhu magisterského studia si uvědomila, že jí práce 

umožňuje pracovat odkudkoliv, a tak školu na rok přerušila a spolu s přítelem, dnes již 

manželem Lukášem odjeli pracovat do Kanady. Poté společně procestovali USA, část Evropy, 

Island, Thajsko, Maroko a v současné době pracují a cestují v Mexiku. Spolu píšou dva blogy, 

www.loudavymkrokem.cz, který se věnuje převážně cestování a motivační 

www.powerofdoing.blog, kde zveřejňují návody, jak vydělávat online, jak na affiliate 

marketing, kryptoměny, jak vydělávat blogem a na instagramu, jak být produktivní a 

podobně. Lucka se věnuje převážně digitálnímu marketingu a sociálním sítím nanofirem, výše 

zmíněným blogům, vycházely jí články v časopise Reportér a také prodává fotografie ze 

svých cest fotobankám. Je pyšná na to, že si vydělává 100% online. 

5.2.3 Andrea Vránová (Šafářová) 

 Andrea (26 let) vystudovala bakalářský obor Žurnalistika na Karlově univerzitě. 

Během studia i po něm pracovala v několika médiích coby externí redaktorka, předně pak v 

aktuálně.cz. Její zaměření je kultura, hlavně pak hudba a s ní související recenze a rozhovory, 

pracovala ale i ve zpravodajství. Pro časopis 360°, který vedl šéfredaktor Pavel Kučera pro 

Evropu 2, psala články lifestylového charakteru. Příspívala na web koule.cz, kam psala 

rozhovory, reportáže a zprávy ze světa hudby. Vyzkoušela si i šéfredaktorskou činnost v 

lifestylovém online magazínu Lifee.cz, který vedla z Thajska, kam spolu s manželem 

Adamem
27

 odjeli v roce 2017 pracovat. 

 Nyní je na mateřské dovolené se synem Ignácem, pečuje o lektory a zájemce o kurzy 

na www.naucmese.cz a přispívá na iPrima.cz do kategorie Ekologické bydlení. V neposlední 

řadě také píše blog spAce (http://sp-a-ce.com/author/andrea/), kam píše články zaměřené 

na ekologická, mateřská a životní témata. 

                                                 
27

 Adam Vrána studoval Žurnalistiku na Univerzitě Karlově, školu ale nedodělal. Působil jako redaktor a editor 

hudební rubriky v topzine.cz, dnes se vrátil ke svému koníčku (vystudoval hotelovou školu) - vaří v restauraci 

Zdeňka Pohlreicha. 

http://www.loudavymkrokem.cz/
https://powerofdoing.blog/
http://aktuálně.cz/
http://koule.cz/
http://www.naucmese.cz/
iPrima.cz
http://sp-a-ce.com/author/andrea/
http://topzine.cz/
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5.2.4 Jakub Freiwald 

 Jakub (28 let) vystudoval magisterské studium žurnalistiky na Fakultě sociálních studií 

Masarykovy Univerzity v Brně. Praxi získal nejprve jako sportovní redaktor v Deníku ve 

Žďáře nad Sázavou, posléze pracoval jako střihač v televizi Prima. Živil se i jako kameraman. 

Kamera a střih ho baví, co ho ale baví ještě víc, je cestování. Již několik let pracuje na volné 

noze a podle vlastního uvážení bere zakázky, aktuálně převážně pro Českou televizi a časopis 

Lidé a Země, nicméně občas mu vyjdou i články, například na blogu o lezení 

www.emontana.cz, na serveru lidovky.cz nebo na ihned.cz.  

 Sám sebe vidí jako profesionálního střihače, příležitostného fotografa, kameramana a 

vášnivého cestovatele. Baví ho poznávat svět a našel se v natáčení netradičních cestopisných 

dokumentů. Jeho jméno je spjaté s nejedním dílem pořadů České televize jako je Koktejl, 

Objektiv a Na cestě. Nedá se mu upřít, že je dobrodruh - v době, kdy jsme si dopisovali 

ohledně jeho práce, se pohyboval mezi indonéským souostrovím Raja Ampat, kde zrovna 

koupil loďku, Bali a Nepálem. 

5.2.5 Matěj Halouska  

 Matěj (28 let) je z Prahy a vystudoval magisterský obor Interakce člověka s počítačem 

na FEL (fakultě elektrotechnické) na ČVUT. Ke konci studia se rozhodl zlepšit si angličtinu a 

odjel na program Work and Travel na J1 vízum do Yellowstonského národního parku. O rok 

později si tuto letní pracovní zkušenost zopakoval na Aljašce v národním parku Denali, odkud 

pokračoval na výměnný pobyt Erasmus Mundus do Jižní Koreje, ze které podnikal výlety 

po Asii. Aktuálně žije a pracuje na Novém Zélandu. 

 Je programátor, sportovec, cestovatel, vášnivý fotograf a také bývalý skautský 

vedoucí. Ve skautu dle vlastních slov získal vztah ke sportu, přírodě a naučil se pomáhat 

ostatním, což dnes zúročuje na svém dvojjazyčném blogu o cestování 

https://czechtheworld.com, na jehož monetizaci aktuálně pracuje a kterým se chce do konce 

roku uživit. Díky vystudované informatice je hlavním vývojářem webu. Blog píše spolu se 

svou přítelkyní Adrianou Plotzerovou (27 let), která píše většinu článků a díky vystudované 

komerční komunikaci na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně řeší 

převážně marketing blogu.  

http://www.emontana.cz/
http://lidovky.cz/
http://ihned.cz/
https://czechtheworld.com/
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5.2.6 Graeme Green 

 Britský fotograf, novinář a autor (41 let) se fotografovat naučil už ve svých dvanácti 

letech. Má bakalářský titul z umění a anglické literatury z University of Glasgow, což 

zhodnotil ve svém stylu psaní. Jeho články a fotografie vychází převážně na webu magazínu 

Wanderlust a v National Geographic, publikoval nicméně i denících jako jsou napříkad The 

Sunday Times, The Guardian, The Sunday Telegraph, The Independent, New Internationalist, 

South China Morning Post, The Times a mnohých dalších. 

 Green fotí převážně zvířata v divočině a přírodu, ve svých článcích a fotoreportážích 

se ale zaměřuje i na problématiku obchodování s lidmi, pytláctví, prostituci, dětské vojáky, 

násilí páchané na transsexuálních komunitách a děti ulice. Díky sedmnácti letům fotografické 

praxe přináší obrazové sekvence, na kterých poukazuje na klimatické změny. Sám říká: 

„Fotografie mohou lidem otevřít svět. Vyprávějí příběhy, dobré i zlé, a mohou měnit směr 

nebo dokonce i výsledek těchto příběhů, ať už jde o násilí a lidská práva, nebo o ochranu 

přírody. Řádně odvedená fotografická práce je mocnou silou pro dobro.“
28

 (Green, 2019, 

překlad autorky). 

5.2.7 Otto Hauck 

 Otto (50 let) žije v Brně, nejméně třetinu roku ale tráví na cestách, většinou 

po evropských horách, hlavně pak v Rumunsku, kde pracoval i jako průvodce. Již v dětství 

fotografoval na analogovou zrcadlovku, později přešel na digitální fotoaparát. Fotil a psal 

pro časopis Lidé a Země, později pro Outdoor magazín. Spolupracoval s Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR na třinácti svazcích publikace Chráněná území ČR, kam psal a fotil 

méně přístupná místa republiky a dokumentoval krajinu s odstupem času. Obecně se dá říci, 

že jeho postoj k fotografii je umělecký a dokumentární. Zastává názor, že s digitální 

technikou upadá fotografické umění. Specializuje se na krajinu a přírodní scenérie. 

5.3 Analýza rozhovorů 

Po přečtení rozhovorů jsem v rámci terénních poznámek zdokumentovala opakující se 

slova a jevy, z nichž jsem posléze vytvořila jednotlivé kategorie, které demonstrují zkušenosti 

z práce digitálního nomáda na základě odpovědí mých informantů. 

                                                 
28

 Doslovně tedy: „Photos can open up the world to people. They tell stories, good and bad, and they can change 

the direction or even the outcome of those stories, whether that’s violence and human rights or wildlife 

conservation. Done in the right way, photography is a powerful force for good.“ 
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5.3.1 Kategorie kódů a jejich interpretace 

5.3.1.1 Cesta k lokační nezávislosti a svobodě 

Kódy: cestování, cíl, impulz, motivace, možnosti, nezávislost, proces, sen, svoboda. 

 Andrea Vránová nikdy nebyla déle mimo Česko (z Erasmového pobytu, kam měla 

odjet, sešlo), rozhodla se proto domluvit v redakci, kde pracovala, jestli by nemohla pracovat 

ze zahraničí. „Vždycky jsem snila o cestování, o poznávání světa v celé šíři. A vědět, že člověk 

nemusí za tři týdny odjet domů jen kvůli tomu, že vyčerpal všechny našetřený peníze, je 

osvobozující.“  

 Její manžel, vyučený kuchař a nedostudovaný novinář Adam zkusil různé typy nejen 

redakční práce, nejvíce ho ale lákala možnost pracovat na volné noze, z domova. Krok k 

online práci ze zahraničí byl poté společným rozhodnutím, když Andrea dodělala bakaláře. 

„Já od začátku nechtěl být nomádem, snažil jsem se jen vyhnout klasickému zaměstnání aka 

chození do práce od 9 do 5. Lákalo mě být freelance, sám si organizovat pracovní dobu, dělat 

z domova. Zhruba po roce se to začalo trochu dařit, byl jsem schopný se takhle uživit a 

vyhovovalo mi to. Že existuje něco jako digitální nomádství, jsem se dozvěděl až po delší 

době, co už jsem do nomádské škatulky zapadal, akorát jsem si to neuvědomil. Vlastně to, že 

můžu být (a že de facto jsem) nomád, jsem si plně uvědomil až na kurzu Adama Marčana 

někdy v srpnu 2016. Teprve tam mi pořádně došlo, že se svojí prací nemusím trčet celý život 

na jednom místě. (…) Jinak co se impulzu týče - zkrátka mi došlo, že když můžu pracovat 

z domova, stejně tak můžu dělat i od Andrey babičky v jižních Čechách anebo třeba právě 

z Asie. Časová pásma už nehrajou roli.“ 

 Lucie Kůsová bere cestování při práci jako bonus svobody, vzniklé online prací. 

Cestovala i před tím, takže její primární motivací nebyla touha cestovat, když ale tu možnost 

má, aktivně jí využívá. Její první zkušeností bylo, když odjela pracovat do penzionu do 

Kanady. K práci na recepci ve volném čase pracovala i online pro své klienty. Tam ale kvůli 

kanadským vízům zatím nebyla zcela lokačně nezávislá. Dříve také s manželem volili časté 

přesuny, snažili se v krátkém čase co nejvíce vidět, například když předělali dodávku na 

obytný vůz a navštěvovali národní parky ve Spojených státech a v Kanadě.  

 Cestování z místa na místo a online práce se ale ukázaly být neudržitelnou kombinací, 

ne všude byl dostatečně rychlý internet, aby práci zvládala v termínu odevzdávat. 
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Proto aktuálně volí spíš život na jednom místě, které objevuje do hloubky, aktuálně je to 

Guanajuato v Mexiku.  

 Lucka o svém postupném přechodu k online práci říká: „Jsem v tom nevinně, nikdy to 

(digitální nomádství, pozn. aut.) nebyl cíl, ale nějak to vyplynulo. Cestovala jsem celý život 

s rodinou, a pak i sama. Chtěla jsem být novinářkou, ale hned v prváku na vysoké jsem začala 

pomáhat rozjíždět rodinnou firmu nanoSPACE, kde jsem se poprvé potkala s marketingem. 

Neměli jsme žádné finance a tehdy jsem o marketingu nevěděla nic a všechno jsem dělala 

stylem pokus -omyl. Snažila jsem se ale vzdělávat, kde to šlo. Četla jsem knihy, články, 

chodila na přednášky a platila si online kurzy. Tehdy v prváku na žurnalistice mě ale 

neopouštěla myšlenka, že bych se živila novinařinou. Jako by mě ale vše přitahovalo k 

marketingu. Šla jsem na stáž do Respektu a zadání mého článku bylo: využívání sociálních sítí 

politickými stranami. Nakonec mě sociální sítě pohltily. Byla jsem chvíli na stáži v ČT24 v 

online oddělení a pomáhala jsem v začátcích DVTV. Nakonec jsem se ale přeorientovala na 

technologické firmy a projekty. A kvůli tomu, že jsem nechtěla vynechávat ve škole jedinou 

hodinu, jsem na všech projektech pracovala z domova. Když jsme odletěli do Kanady na 

Working Holiday víza, už jsem měla klienty na sociální sítě nejen v ČR, ale i v zahraničí, byla 

jsem zvyklá pracovat jen z počítače, a tak jsem kromě práce v Kanadě pracovala i pro své 

klienty.“ 

 Graeme Green, Adéla Skřivánková ani Jakub Freiwald nevidí sami sebe jako digitální 

nomády a nemají to označení rádi. Graeme říká: „Nevidím sám sebe jako digitálního 

nomáda. Jsem novinář a fotograf. Lidé dělali podobný typ práce, mix cestování a psaní 

článků po mnoho desetiletí. „Digitální“ stránka věci jen usnadňuje kontakt s lidmi, odesílání 

e-mailů editorům, vytváření kontaktů atd. Ale ta práce jako taková – jet dělat reportáže na 

místech, o lidech, ty příběhy … ta práce je stejná. Mám mnoho různých motivací a cílů, ale 

hlavní je práce na příbězích, které mě zajímají. Rád se setkávám s novými lidmi po celém 

světě a objevuji nová místa, kde jsem ještě nebyl, abych se dozvěděl něco o světě – a to, co 

jsem se naučil, se objevuje v mých článcích a fotografiích.“
29

 (překlad autorky). 

 Adéla odjela Jižní Ameriky primárně cestovat, i tak jí v českých médiích vycházejí 

články, především o lokalitách, které už navštívila. Na cestu si vydělávala v Česku a články, 
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 Doslovně tedy: „I don’t refer myself as a digital nomad. I’m a journalist and photographer. People have been 

doing a similar mix of traveling and working on articles for many decades. The ‘digital’ side of things just makes 

it easier to be in contact with people, emailing editors, making contacts, etc. But the job – going out to report on 

places, people, stories… is the same. I have many different motivations and goals, but the main ones are to work 

on stories that interest me. I like to meet new people around the world and see new places I haven’t been before, 

and to learn something about the world – what I’ve learned then shows up in my articles and photos.“ 



 32 

které píše na cestách, bere jako přivýdělek, práci nevidí důvod, proč tam jela. Aktuálně si ale 

nachází způsoby, jak pracovat víc, protože možnosti si předem mnoho nezjišťovala. „Jako 

digitální nomádka se zatím nevidím, protože mi vydělané peníze nepokrývají náklady. 

Motivace byla zejméně cestovat s nízkým rozpočtem a u toho si příležitostně něco přivydělat, 

bude-li možnost.“  

 U Jakuba si nejsem jistá, do jaké míry je lokačně nezávislý, protože jeho práce je 

převážně natáčení pořadů pro Českou televizi. Lokace si ale často volí sám a s ohledem na 

svůj koníček, potápění. Mnoho jeho videí vzniká v Indonésii, učí se i místní jazyk. „Pro mě je 

to spíš životní styl, který jsem nikdy neplánoval, ani nad ním moc nepřemýšlel. Prostě dělám, 

co mě zrovna baví. Ale jelikož se všechno děje z nějakého důvodu, žiju teď takhle. Ta svoboda, 

kterou mi to přináší, je největším důvodem, proč to dělám. (…) Myslím, že to jde (sbalit se a 

ze dne na den odjet, pozn. aut.) a dokonce znám pár lidí, co to takhle udělalo, ale u mě to byl 

pozvolný proces, když jsem během pár let víc a víc cestoval, až jsem si uvědomil, že mě to 

uživí a můžu to dělat skoro neomezeně, což je strašně krásný zjištění. Navíc umocněné tím, že 

to nikdy nebyl můj cíl.“ 

5.3.1.2 Možnosti uplatnění a finanční hodnocení nomádů 

Kódy: blog, budoucnost, článek, fotografie, nezávislost, ohodnocení, práce, praxe, priority, 

schopnosti, uvědomění. 

 Možnosti pracovního uplatnění jsou u mých informantů většinou dané vzděláním, 

redakční praxí a schopnostmi, které mohou i nemusí být výsledkem zmíněného. Na jednu 

stranu by se dalo říci, že vlastně fotografovat, psát a natáčet může každý, což vyplývá z 

nejasné definice žurnalistiky. „Žurnalistika jako taková je společenský a kulturní fenomén 

spojený s řadou dalších podmínek a rozhodně uniká jakýmkoliv pokusům o jasnou a 

jednoznačnou definici.“ (McQuail, 2016, s. 29). 

Na druhou stranu ale nekvalitní výsledný produkt, ať už fotografii, video či článek 

profesionál na volné noze neprodá. S ohledem na to, že zpravodajstvím se z mnoha důvodů 

(např. kvůli absenci  přístupu k placeným agenturám nebo redakčním počítačovým systémům 

(např. Octopus), nutnosti být přítomen v redakci nebo v terénu) na dálku živit nedá,
30

 volí 

novináři - digitální nomádi takové možnosti, které jim pokryjí náklady a umožňují právě 
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 Výjimku tvoří zahraniční zpravodajové a jejich kameramani, ti jsou ale závislí na lokalitě a není jich tolik. 

Například Česká televize má své zpravodaje v Berlíně, Bratislavě, Bruselu, Hong Kongu, Londýně, Moskvě, 

Paříži, Tel Avivu, Varšavě a Washingtonu. 
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zmíněnou lokační nezávislost. S ohledem na to, že většina mých informantů se zabývá více 

způsoby, jak si vydělat, jsem se rozhodla kapitoly neoddělovat, a proto zmíním rovnou 

všechny. 

 Andrea říká: „Z Thajska jsem přispívala na server lifee.cz. Není to něco, čím se 

chlubím, lifestylový články podobnýho rázu jsou mi s odstupem cizí, ale od začátku jsem ho 

v podstatě tvořila sama a šéfovala mu, byla to pro mě nová zkušenost, chtěla jsem si 

vyzkoušet, jestli vůbec dovedu psát několik textů za jeden den. 

 Psala jsem lifestylový články/zprávy do všech sekcí lifee.cz (Psychologie, Cestování, 

Jídlo, Bydlení, Trendy). S tím souvisela i práce s fotobankami a původními zdroji, později 

jsem dělala i vlastní rozhovory na dálku a zřídka přihodila nějakou reportáž/shrnutí/recenzi 

(třeba o filmu Youtubeři). Souvisela s tím hodně i úprava obrázků do správnejch formátů, 

vlastní fotokoláže a celková správa webu (Facebook, Instagram - taky se tím moc nechlubim, 

neměla jsem žádný znalosti SEO
31

). Vybírala jsem obsah, tvořila ho, upravovala, 

propagovala, komunikovala s píáristy. Platili mi o pár tisíc míň, než je současná průměrná 

česká mzda, což v pohodě pokrylo náklady na život v Thajsku a na Bali bohatě, dokonce i s 

možností menší rezervy, pokud člověk nechodil po turistických lákadlech a nepil drinky v 

podnicích určených pro turisty. Jinak moje práce se vlastně vůbec nezměnila, jen byla 

výhoda, že jsem měla oproti Česku pětihodinovej předstih, takže jsem klidně mohla začít psát 

v poledne.“ Tím odpovídá i na otázku finančního ohodnocení - vydělala si trochu méně než v 

Česku, ale s asijskými cenami končila na konci měsíce v plusové částce. 

 Lucie své příjmy skládá dohromady z více zdrojů, a přestože má vystudovanou 

žurnalistiku, práce v médiích jí nakonec nelákala natolik, aby více psala; respektive Lucie 

píše, ale na své dva blogy a dělá copywriting. K tomu prodává fotografie skrze fotobanky. 

Jejím rekordem je 40 dolarů za prodanou fotografii. „Dělám celkové marketingové strategie 

v onlajnu, věnuji se ale hlavně sociálním sítím. Dělám ale i copywriting. (…) Nejvíce pracuji 

pro technologické firmy, ukázalo se, že díky vystudované žurnalistice dokážu přeložit řeč 

techniků a vědců do srozumitelného jazyka laika. Navíc, většina “expertů na sociální sítě” 

chce dělat hlavně líbivé věci, jako je kosmetika. Píšu téměř pořád něco, jen ne pro média. Ať 

už píšu na náš blog, nebo pro klienty. Práce v marketingu je pravděpodobně lépe placená, ale 

o to se moc nezajímám. Já pracuji na hodinovku (550 Kč na hodinu, pozn. aut.).“  Práce má 

tolik, kolik chce, určuje si to sama. „Zakázky dnes už více odmítám než příjmám. Kvůli blogu 
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 Search Engine Optimization – optimalizace vyhledávání skrze klíčová slova, pozn. aut. 
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sice nepracuji 8 hodin denně, třeba jen 4-6, ale uživíme se bez problémů. Pokud jeden měsíc 

potřebujeme více peněz, jednoduše si naberu více zakázek.“ 

 Vloni v létě se s manželem vydali na cestu Evropou na elektrokolech, odkud psala 

sérii reportáží, které vyšly v magazínu Reportér. „Články (…) byly zadarmo, výměnou za 

propagaci našeho blogu.“ Jak jsem zmiňovala výše, takový barter je pro blogery typický a 

jeho plusem jsou noví čtenáři, kteří mohou později generovat blogerům zisk. 

 O prodeji fotografií má celý článek na blogu, kde je i návod, jak se registrovat, kde, 

tipy na líbivé fotografie, tabulky prodeje za rok 2017 a jak používat programy pro jejich 

úpravu. Sama ale přiznává, že jejich prodej jako pasivní příjem zanedbává: „Prodávám fotky 

ve fotobankách, jsem na to ale docela líná, i když mi z toho jdou docela dobré peníze. 

Prakticky tam nahraješ své fotky a lidé si je kupují, aby je mohli použít na propagaci svých 

produktů a služeb (na webu, v tisku ale i třeba do reklam). Youtube se nevěnujeme, prakticky 

ho používáme jen proto, abychom mohli videa z něj vkládat na blog do článků. Naše dva 

blogy Powerofdoing.blog a Loudavymkrokem.cz nám vydělají jen několik tisíc měsíčně skrz 

affiliate marketing. Většinou tak 7-10 tisíc. Neživí nás ani nedokážou zaplatit práci, kterou jim 

věnujeme.“ Lucie a její manžel Lukáš ale neberou affiliate spoluprací mnoho, v jejich případě 

jde spíše o společný koníček. 

 Matěj Halouska, vystudovaný programátor, který v současné době žije na Novém 

Zélandu, v blogu ale vidí svou budoucnost a v současné době se zaměřuje na způsoby, 

jak z blogu udělat dostatečný pasivní příjem pro dva až tři lidi (pro něj, jeho přítelkyni 

Adrianu, která píše většinu článků, a pro kamaráda Jakuba, který točí cestovatelská videa z 

dronu). Na mou skepsi, zda by jako programátor nebyl úspěšnější, reagoval až překvapivě 

pozitivním přístupem. „V blogování jsou dost velký peníze, když víš, jak na to. Takže ano, má 

to mnohem větší potenciál, než programování. (…) My chceme pasivní příjem, věříme, že 

psaním článků k nám na blog nám to vydělá časem celkově víc. Věřím, že do roka nás to může 

živit. (…) Jo hele jsme o tom 100% přesvědčení. Jak jsme 3 týdny makali na sadu, tak jsme si 

poslechli 100 epizod podcastu The Blogging Millionare, který nám řekl fakt hodně cenných 

rad. My se tím snažíme řídit a fakt to funguje. Já jsem skončil v práci a momentálně oba 

pracujeme full time na blogu, protože věříme, že nás to do budoucna uživí. Zjistili jsme, že na 

českém trhu není moc konkurence a dá se celkem dobře prosadit i na anglickém trhu. (…) 

Jako ono u blogu, když to děláš dobře, tak opravdu Sky is the limit…“   

http://loudavymkrokem.cz/
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 Přiznává ale, že blogování je věda a pokud člověk neumí blog zmonetizovat, vidina 

pasivního příjmu z online práce jen pár hodin denně je iluzorní. K budoucnosti se ale staví 

otevřeně, svému projektu věří a dělá pro svůj cíl maximum. „My jsme teď udělali důkladný 

keyword research a zjistili, co lidi hodně vyhledávaj a je tam malá konkurence. A na ta 

témata teď plánujeme napsat co nejvíc článků. (…) Naše priorita je organické vyhledávání na 

Google. (…) Celkem o všem má smysl psát, u každé země je to trochu něco jinýho. Prostě teď 

posloucháme všechny možný podcasty, čteme další blogy, jak to dělají atd. Ale spíš zahraniční 

no.“ 

 Nebylo by ode mě fér zveřejnit Matějovo know-how, na kterém teď usilovně pracuje, 

ale je důležité zmínit, že jeho cílení není jen na český trh. Blog https://czechtheworld.com má 

svou českou i anglickou verzi, kde momentálně jsou články jak ze Zélandu, Yellowstonu a 

Aljašky, tak i třeba z české vyhlídky Máj nebo z Karlštejna. V psaní v angličtině vidí Matěj 

největší potenciál blogu. Stačí porovnat velikost českojazyčného a anglickojazyčného trhu, 

něco na tom bude. 

 Matěj dodává, že: „živit se blogem rozhodně není snadný, je to náročná práce jako 

každá jiná a abys v tom uspěl, tak tě to musí hodně bavit. Rozhodně bych to nedoporučil jen 

tak někomu. Jenom těm, kdo do toho jsou hodně nadšení, zažraní a jsou schopný tomu 

obětovat hodně času. My na tom momentálně poslední měsíc děláme tak 12-15h denně 6-7 dní 

v týdnu. Vlastně ne, 12-15h denně oba, takže vlastně 24-30h denně tomu dáme. Jsme zavřený 

od okolního světa, aby nás nic nerušilo, v Česku by to nešlo, tam by byly pořád nějaký akce. 

Museli jsme odjet na Zéland prostě. (…) Psaní článků zabere jenom tak třetinu času, zbytek je 

všechna ta věda kolem, a soustředit se dá, když tě to baví. Musíš si jít za svým snem no.“ 

 S ohledem na to, že blog je teprve v začátku, nedá se moc hodnotit jeho finanční 

stránka. I přesto už začal vydělávát. „Největší výdělky máme zatím z affiliate programů. 

Funguje to tak, že píšeme průvodce o různých místech pro lidi a tam dáváme třeba tipy na 

hotely nebo na letenky. Když si přes nás někdo něco koupí, tak z toho máme provize. (…) Na 

affiliate máme Skyscanner na letenky, Booking a Agoda na ubytování, Rentalcars na auta, 

Hanibal na vybavení, pak chceme do budoucna Amazon na anglické vybavení, čekáme na 

schválení u Tripadvisoru, a pak taky na organizované túry – Viator. Reklamy zatím nejedeme, 

ty chceme až časem, až se dostaneme přes 25000 návštěvníků měsíčně. Jinak nejčastěji se 

používá Google Adsense, jsou i další možnosti, ale na to chce mít dostatečný traffic v 

angličtině. A pak hodně do budoucna plánujeme udělat i vlastní produkt jako webinář o 

blogování, ale to až za dlouho.“  

https://czechtheworld.com/
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 S ohledem na to, že Matěj již procestoval hodně zemí světa a také rád fotí, kromě 

blogu se začíná věnovat i fotobankám. „Zatím jsem tam dal jen pár fotek (250 fotek, ale z 

toho 150 poslední měsíc), takže to dalo tak 30-40$ měsíčně. Momentálně mi přijde 

efektivnější věnovat čas do blogu než do fotobanky. Používám program StockSubmiter, kterej 

umí hromadně uploadovat asi do 20 různých fotobanek. Jedu ale hlavně Shutterstock, Adobe 

Stock a Dreamstime, tam se podle všeho nejlíp prodává.“ 

 S prodejem fotografií fotobankám ale nejsou jen pozitivní zkušenosti, jak by se 

z případů Lucie a Matěje mohlo zdát. Britský fotograf Graeme Green říká: „Nevidím důvod, 

proč dávat své fotografie na webové stránky jako je Shutterstock nebo Alamy, a to hlavně 

proto, že částka, kterou (fotobanky, pozn. aut.) zaplatí fotografovi za prodanou fotografii je 

často daleko pod její reálnou hodnotou.“
32

 (překlad autorky). U pana Greena ale roli hraje to, 

že je známý hlavně pro své fotografie, které mu už mnoho let vycházejí v různých časopisech, 

nejčastěji pak v National Geographic. K finančnímu ohodnocení své práce se vyjadřovat 

nechtěl, je však zřejmé, že profesionální fotograf své snímky prodá přímo bez 

sprostředkovatele a jednoznačně za vyšší částky. Proto průměrný výdělek 10 tisíc korun 

měsíčně, jak jsem již zmiňovala výše, pro něj není zajímavý. 

 S tím souhlasí Otto Hauck, který fotografuje již více než třicet let a focením pro 

časopisy a publikace se dřív živil. O spolupráce se s fotobankami se opakovaně pokoušel v 

době, kdy vznikaly, ale kvůli nedostatečnému vybavení (fotil na analogové fotoaparáty a 

mnoho snímků má dodnes v archivu pouze na kinofilmu či diapozitivech), špatnému 

internetovému připojení v Rumunsku a nedostatečné sebekázni nakonec nenašel motivaci své 

fotografie někam nahrávat. Jeho negativní zkušenost přidávám pro porovnání, ačkoliv 

digitálním nomádem v pravém slova smyslu vlastně není. Otto říká: „na několikrát se mi 

nepodařilo nahrát na web potřebných 10 fotek na posouzení v Shutterstocku, takže tady jsem 

to nakonec nikam nedovedl. (…) Digitalizace fotografování velmi, opravdu velmi 

zjednodušila, a tak zpřístupnila dobrou technickou kvalitu snímků masám. Dnes přispívá do 

fotobank tolik fotografů, že jen při letmém zhlédnutí obsahu různých fotografických webů, 

naprosto ztrácím chuť se k této mase přidávat. Neříkám, že tehdy bylo fotografování snadnější 

než dnes, ale konkurence byla určitě menší. (…) když vidím, jaké fotografie se dnes prodávají, 

nemám ani chuť něco takového vytvářet. Fotografie pro mne vždy představovala svobodu a 

chci si fotografovat jen to, co chci vytvářet anebo dokumentovat z nadšení pro věc. Nechci 
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 Doslovně tedy: „I don’t tend to put my photography on websites such as Shutterstock or Alamy, mainly 

because, from what I can see, the amount they pay photographers per photo is often far below what they’re really 

worth. “ 
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podléhat marketingu a požadavkům trhu. Tím neříkám, že se fotografování pro fotobanky již 

nikdy nebudu věnovat. Možná, až někdy budu mít lepší techniku, tak se do toho pustím.“  

 Ottu Haucka považuji za zajímavého informanta právě proto, že má srovnání s prací 

fotografa ještě v době analogové fotografie, která byla z hlediska produkce podstatně časově 

i technicky náročnější. Výpověď uvádím pro doplnění spektra informací o proměně hodnoty 

fotografie v čase. „Honoráře tehdy (mezi lety 2000 až 2006, kdy se živil jako redakční 

fotograf Lidé a Země živil, pozn. aut.) činily něco mezi dvěma až sedmi tisíci korunami za 

článek. Případně 250 kč za otištěnou fotografii. Záleželo na rozsahu článku a počtu fotografií. 

Rozhodně to bylo zajímavé a dalo se tak pěkně vydělat. (…) Když se ohlédnu zpět do doby, 

kdy jsem začínal fotografovat, vidím, že mé fotografie získávají hlavně historickou, 

dokumentární hodnotu, protože svět dnes vypadá úplně jinak než v 80. letech 20. století. 

Spoustu věcí vzal čas a dnes již neexistují. Zůstávají zachovány pouze na fotografiích. 

Tomu říkám hlavní přínos fotografie. Pro mě je komerční měřítko oproti dokumentární 

hodnotě fotografie podružné.“ 

 Adéla má z mých informantů pravděpodobně největší zkušenosti z praxe, a kromě 

lokační nezávislost zvolila i nezávislost finanční. Po Jižní Americe, momentálně Nikaragui, 

cestuje na lehko a jak sama říká, co nejlevněji. „Příležitostně píšu články pro různá média. 

Teď mi třeba vyjde článek o Raja Ampat v magazínu Hospodářských novin Proč ne?!, někdy 

v květnu pak něco o Jižní Americe v časopisu Hipster Mladé fronty, píšu ale i pro Primu 

online (…) ale to jsou krátké lifestylové články, u kterých většinou není ani autor. Jednou za 

čas taky publikuji článek na svém blogu adelaodjela.cz. Ten neaspiruje na cestovatelský blog 

nebo snad průvodce, spíš to jsou moje postřehy z cest, zážitky, tipy, zejména pro rodinu a 

přátele. A pro mě samotnou, mám děravou paměť.“ Pracovní možnosti si dopředu moc 

nezjišťovala, měla domluvené konkrétní články a přispívání pro iPrimu, nevadí jí ale ani 

prodávat na pláži sladkosti. Možnost napsat článek a poslat ho bere jako pozitivní věc v 

digitálním světě, ale svůj odjezd paradoxně brala spíš jako možnost se z digitálního světa 

vymanit a žít dle vlastních slov „pura vida“ – čistý život. Co se cestování na lehko a vybavení 

týká, říká: „Nevlastním dobrý foťák a neumím retušovat fotky. Navíc s sebou nemám počítač. 

Moje doména je hlavně psaní. Fotky z telefonu mi na blog a k příležitostným článkům zatím 

stačí.“ Nezkoušela proto fotobanky a ani ji to neláká. Přiznává, že by i psala víc, ale píše „na 

velkém telefonu, ke kterému jsem si připojovala bluetooth klávesnici, než mi ji ukradli.“ 

 Práce Jakuba Freiwalda „(…) je vlastně dost různorodá. Dřív jsem točil nejvíc 

pro Prima ZOOM Svět, ale potom, co odešel editor Honza Kudláček už nějak nevidím důvod 

http://adelaodjela.cz/
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v tom dál pokračovat. On mě toho strašně moc naučil a jsem mu za to nesmírně vděčný, jinak 

se za Primu a její chování ale spíš stydím a nechci s ní být už spojovaný. Aktuálně teda nejvíc 

pracuju pro Českou televizi. Pro Objektiv točím, stříhám a píšu reportáže, to stejné 

pro Na Cestě, i když tam poslední dobou jezdím spíš jako kameraman, což mě dost baví. Jedeš 

do nové země a děláš, co tě baví. Nemusíš nic plánovat, ani organizovat, což je vždycky ta 

nejnudnější a nejvíc časově náročná činnost. Plus provozujeme s kámošem lezecký web 

eMontana.cz, to je taková srdcovka, na kterou si najdu čas vždycky. Pak taky píšu články 

pro Lidé a Země, ale jelikož mě psaní baví ze všech činností nejmíň, dost to poslední dobou 

flákám. Nad fotobankama jsem párkrát přemýšlel, protože mám myslím docela dost hezkých 

fotek, z nichž většina nikdy nespatřila světlo světa a jen leží někde na disku, což je škoda. 

Jsem ale dost líný a pohodlný, takže bych se vlastně divil, kdybych se k tomu někdy dokopal.“ 

 Většina digitálních nomádů je za svou práci placena převodem peněz na účet 

po odevzdání práce. Dá se říci, že často jejich odměny závisí na včasném fakturování 

odvedené práce, například Česká televize přešla na fakturování do určitého data, při jehož 

nedodržení se platby zpozdí do dalšího výplatního období. Fotobanky vyplácejí jednou 

měsíčně provize z prodaných fotografií, to samé platí u spoluprací daných affiliate 

marketingem. Výjimku tvoří produkce cestopisu České televize Na cestě, která Jakubovi 

Freiwaldovi posílá cestovní náklady předem, aby se nedostal do úzkých. 

5.3.1.3 Prokrastinace a pracovní režim 

Kódy: deadline, efektivita, lákadla, motivace, návyky, nevýhoda, odklad, organizace, 

pracovní morálka, přemáhání, rutina. 

 Tomuto tématu se ve svém článku věnuje Lindsay Tigarová, která popisuje způsoby, 

jakými může (nejen novinář) digitální nomád zlepšit svou produktivitu. Doporučuje 

dodržovat režim a vstávat každý den ve stejný čas, outsourcing - delegování úkolů na 

virtuálního asistenta, který podklady zpracuje za vás, investování do vlastního hotspotu a do 

kvalitních špuntů do uší, pokud máte problém se soustředit, využívat k práci i čas trávený 

čekáním na letišti či v letadle (upozorňuje na to, že s jetlagem - pásmovou nemocí se pracovat 

nedá), práci si na dny a týdny pečlivě plánovat dopředu a využívat coworkingová místa, která 

bývají zdarma a na rozdíl od práce v kavárně či doma člověku pomohou méně prokrastinovat 

(Tigar, 2018). 

 Téma pracovní morálky je pro lidi, kteří jsou pány svého času, velmi důležité. 

Deadliny se týkají každého bez ohledu na místo, odkud pracuje. Ačkoliv jsem slovo 

http://emontana.cz/
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prokrastinace záměrně nikdy nepoužila, v odpovědích mých informantů se v nějaké podobně 

téměř vždy objevilo. 

 Andrea brala odkládání práce jako jedno z negativ online práce obecně. Přestože je 

volnost v organizaci vlastní práce jednoznačným plusem, může se někdy změnit v mínus. 

„Riziko toho, že pracuješ od rána do večera, protože nemáš omezenou pracovní dobu (pokud 

si to neumíš sama ohraničit), splynutí pracovního a osobního života a světa, Pak taky to, 

že díky volnosti můžeš strávit spoustu času prokrastinací třeba při dělání domácích prací, 

který tě "rušej" (dozor nadřízenýho neni vždycky na škodu).“ Díky tomu, že v Thajsku, odkud 

pracovala, je časový posun plus pět hodin, mohla si dovolit pracovat až odpoledne. 

 Tato kategorie se týká i jejího manžela Adama, přestože později pracoval nikoliv pro 

média, ale pro Alzu. „Sklony prokrastinovat… O tom asi nemá smysl se rozepisovat. Na jednu 

stranu mě práce online naučila blokovat si sociální sítě, takže na ně skoro nechodím. Na 

druhou stranu jsem to nahradil YouTubem. Hlava si vždycky cestičku k prokrastinaci najde.“ 

 Jakub říká, že deadliny nemá, přesto natočený materiál musí zpracovat, případně 

napsat článek. Svou pracovní morálku by podle svých slov mohl zlepšit. „Snažím se pracovat 

průběžně na cestách, i když to často není vůbec jednoduchý, všude máš strašně moc rušivých 

elementů. Každopádně natáčím a sbírám materiály a čas od času i nějaké zpracuju a pošlu 

do redakce. Nejvíc toho ale vždycky udělám po návratu do Čech, kde mám klid, všechno 

dodělám a můžu zase někam vyrazit. (…) Deadliny naštěstí nebo možná bohužel skoro žádné 

nemám. Tím pádem to záleží jenom na mojí pracovní morálce, která upřímně není moc slavná 

a podle toho to taky vypadá. Dokážu se hecnout až ve chvíli, kdy mi buď dochází peníze nebo 

toho mám natočeného tolik do zásoby, že mě přestane bavit tlačit před sebou tu hromadu 

práce a radši to všechno udělám v krátkém časovém úseku. A vždycky si u toho říkám, že už to 

příště udělám průběžně, abych měl klid, ale beztak to tak nikdy neudělám.“ 

 Podle Lucie nejde jen o pracovní morálku a prokrastinaci, ale celkově o biorytmus 

daného člověka. Sama raději pracuje po poledni, kdy si přijde efektivnější. Dopoledne proto 

využívá jako čas pro sebe. „To (vůle pracovat, pozn. aut.) je asi největší problém u lidí na 

volné noze. Bohužel na každého funguje něco jiného. U mě to je diář, kam si píšu, co mám 

dělat ten daný den. Pokud toho mám moc, vezmu si papír, všechno si sepíšu a podle toho 

pracuji. Také vím, že nemám začínat před 11 ranní. Ráno nejsem efektivní, všechno mi dlouho 

trvá a neumím se soustředit. Snažím se proto svou práci přizpůsobit svému biorytmu. Ráno 
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cvičím, chodím na procházky, maximálně vyřizuji pracovní telefonáty. K práci si sedám až 

kolem 11, občas až 14. hodině.“ 

 Matěje se díky tomu, že aktuálně pracuje na rozjezdu svého blogu, problematika 

prokrastinace a deadlinů tolik netýká, i tak ale přiznal, že až odjezd a omezení sociálního 

život způsobilo, že mají s Adrianou klid na psaní článků a úvahách o budoucnosti blogu, který 

společně založili už v roce 2016. „Jsme zavřený od okolního světa, aby nás nic nerušilo, 

v Česku by to nešlo, tam by byly pořád nějaký akce. Museli jsme odjet na Zéland prostě.“ 

5.3.1.4 Bezpečnost 

Kódy: cestovní pas, doklady, nemoci, očkování, platební karty, pojištění, strach, zranitelnost. 

 S ohledem na to, že se moji informanti pohybují v různých částech světa, zajímalo mě, 

jakým způsobem řeší bezpečnost, jaká mohou učinit opatření, aby se jim při práci v zahraničí 

nic nestalo. Život digitálního nomáda totiž může obsahovat rizika, která novinář v Česku 

nepocítí a která také mohou ovlivnit jeho pracovní výkon a tím i finanční stabilitu. Kategorie 

bezpečnosti může být zároveň důležitým faktorem při rozhodování člověka, který uvažuje 

o tom, zda se na práci digitálního nomáda hodí. 

 Andrea přiznala, že jí v zahraničí ukradli telefon, Adéle zase ukradli bezdrátovou 

klávesnici a ukulele. Adam se v souvislosti s Andreiným těhotenstvím bál cest letadlem, 

potenciálních problémů s případným pobytem v nemocnici a zpětného proplácení 

pojišťovnami, proto se v rámci bezpečnosti raději vrátili do Česka. 

 Andrea o bezpečnosti a rizicích říká: „(…) vyhýbat se divočejším rázům přírody 

bez lokálního doprovodu kvůli hadům nebo moři s výskytem portugalských medúz (medúza  

měchýřovka portugalská, které se také říká portugalská galéra, má chapadla, která dosahují 

délky i několika desítek metrů a její žahnutí je velmi bolestivé, pozn. aut.), dodržování thajský 

etikety, protože třeba sahat na hlavu je (teď nevím, jestli určitě, ale zřejmě) trestný nebo 

aspoň pohoršující. Snad úplně nejhorší je jakákoliv dehonestace tamního dnes už bývalýho 

krále Bhumibola Abduleye. Helmy na skútr asi zmiňovat nemusim. Jo a jezdit pomalu (ale ne 

zas tak pomalu, jako když ti při jízdě do opravdu strmýho kopce vleze kohout a tobě nezbyde 

nic jinýho než položit motorku na asfaltu).“ To doplňuje Adam: „Zpětně vím, že jsme 

cestovali dost lehkovážně. Například ani jeden z nás neměl řidičák na motorku. Kdybychom 

bourali a dozvěděla se to pojišťovna, máme na krku dluh v řádech statisíců. Takže jsme fakt 

rádi, že se nic nepřihodilo.“  
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 Jistou míru lehkovážnosti připustila i Adéla, která má (nebo alespoň v době našeho 

rozhovoru měla) obě platební karty na jednom místě. Jakubův pohled a přístup je vcelku 

pozitivní, i když i on dodržuje jistá pravidla. „Myslím, že svět je daleko bezpečnější místo, než 

si většina lidí myslí a než ho prezentuje většina médií. Když dodržuješ nějaké normální 

zásady, jako třeba nechodit do černých uliček v noci bez lidí, s největší pravděpodobností se ti 

nic nestane.“  

 Andrea, Adam, Adéla, Jakub i Lucie zmínili, že neberou na lehkou váhu očkování, 

pokud jsou pro danou lokalitu doporučená. Adam konkrétně zmínil očkovatelné žloutenky, 

břišní tyfus a vzteklinu, Jakub doplnil ještě očkování proti tetanu. V odpovědích se často 

opakovaly také dva pasy, které většina informantů brala jako samozřejmost. Jakub i Lucie 

zmínili cestovní pojištění True Traveller, které platí rok a nabízí vysoké limity léčebných 

výloh. 

 Lucie dále zmínila několik tipů, jak předejít krádežím, případně jak zminimalizovat 

škody, pokud by k nim došlo. „Používáme moneybelty a ledvinky, nikdy nemáme všechny 

karty a peníze na jednom místě, doklady máme oskenované v icloudu a v rušných městech 

nosíme na batohu malé zámečky.“  

 Většině nebezpečí se lze vyvarovat přípravou, dostatečným zdravotním a cestovním 

pojištěním (případně i pojištěním techniky - například firma Apple, jejíž produkty digitální 

nomádi často volí, nabízí program Apple Care, který nabízí rozšířené záruční i pozáruční krytí 

produktů),  ideálně finanční rezervou, jejíž prokázání vyžaduje například Nový Zéland 

při žádání o vízum (žadatel musí prokázat zůstatek na účtu minimálně 4200 novozélandských 

dolarů na osobu jak při podání žádosti o vízum, tak i při imigrační kontrole, jinak nemusí být 

vpuštěn do země). Dále je vhodné v rámci prevence volit očkování proti různým typům 

tropických chorob. 

5.3.2 Fotobanky  

 Část digitálních nomádů využívá možnosti prodeje fotografií a videí fotobankám. 

Fotobanka si za uskutečněný prodej každé fotografie či videa bere provizi. Podle Rosulka je 

to cca 40-80 %. „Pokud jedna fotka stojí na fotobance 1 anebo 2 dolary, kolik připadne 

fotografovi? Jedná se o pár desítek centů, v přepočtu to je např. 5 Kč. A přesto to má cenu. 

Pokud budete uvažovat, že denně jich prodáte několik (desítek), za měsíc si můžete přijít 

na slušný příjem. Navíc si vezměte, že jednou fotku vyfotíte, upravíte a nahrajete na 

fotobanku a pak už se jenom prodává a vy nic neděláte.“ (2016, s. 211-212). Fotograf, který 
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se rozhodne prodávat své snímky, tedy doslova získává prodejem jednotky až desítky korun. 

Fotky se ale prodávají opakovaně, proto z jedné populární a opakovaně prodané fotky autor 

může získat i desítky dolarů. Důležitou roli hrají klíčová slova, skrze která jsou fotky hledány, 

a vytrvalost při nahrávání fotek - tedy tvorbě portfolia. 

 Průměrný výdělek českých fotografů na fotobankách je podle webu fotobanky.cz za 

rok 2017 (rok 2018 zatím není zpracován) 15687 Kč při průměrném portfoliu 4365 obrázků. 

U mediánu je měsíční výdělek 2348 Kč s portfoliem 1365 obrázků. (Václavek, 2018). 

Mezi nejvýdělečnější fotobanky se podle statistik Lucie Kůsové na blogu Power of Doing řadí 

Shutterstock, Adobe Stock, Dreamstime a 123RF (2017). Halouska potvrzuje, 

že ve fotobankách je potenciál pasivního příjmu, je ale nutné alespoň občas rozšířit svoje 

portfolio a nahrát nové snímky. 

6 Analýza webů 

 V této části práce budu analyzovat požadavky na novináře, kteří přispívají na růžné 

typy webů, převážně cestovatelských. Weby byly vybrány po přečtení mnoha příspěvků na 

sociální síti Facebook, konkrétně ve skupině “Remote Jobs & Jobs for Digital Nomads”. 

Musím podotknout, že velká část webů, které jsem zahrnula do teze a posléze analyzovala v 

roce 2017, kdy jsem si téma práce vybrala, již dneska nefunguje. Zapátrala jsem po důvodech, 

a ukázalo se, že těmi hlavními důvody byla nízká návratnost financí (přeplácení autorů 

článků, špatně umístěná a nízce se zhodnocující reklama, špatná propagace), ztráta motivace a 

zájmu web spravovat. Blogeři Lucie a Lukáš Koneční, kteří sami vedou blogy 

https://loudavymkrokem.cz a https://powerofdoing.blog, přiznávají, že jen vést a psát blog je 

časově náročné a má to nízkou finanční návratnost, s ohledem na čas strávený psaním, 

vkládáním fotek a celkově editováním příspěvků. Není se tedy čemu divit, že v době, kdy se 

cestovatelské a nomádské weby začaly objevovat ve velkém, některé tlak a financování 

neustály a přenechaly tak místo jiným. 

 Při analýze jednotlivých webů jsem narazila na to, že většina webů v rámci zadání 

nedefinuje, jak má článek vypadat z hlediska narace a příběh nechává zcela v rukách autora a 

šéfredaktor pouze dává nezkušeným autorům tipy, co zmínit, například web 

www.hedvabnastezka.cz autorům navrhuje upozorňovat na praktické cestovní rady, jako je 

otevření nového hraničního přechodu nebo hodnocení restaurací a jídla v daných lokalitách.  

http://fotobanky.cz/
https://loudavymkrokem.cz/
https://powerofdoing.blog/
http://www.hedvabnastezka.cz/


 43 

6.1 Hedvábná stezka 

 Web Hedvabnastezka.cz je český cestovatelský portál a specializuje se na cestopisné 

články z celého světa. Denně publikuje nové reportáže a články, online průvodce i informace 

o zajímavých cestovatelských akcích a přednáškách. Obsahuje i fórum, kde si lidí navzájem 

radí, jak například získat vízum do Vietnamu, jak si najít práci v Kanadě, někteří hledají 

spolucestovatele do nezvyklých lokalit, jiní sdílí své články, aby získali větší čtenost. Web je 

dle mého názoru poněkud chaotický, má až příliš mnoho oken a potřeboval by zjednodušit. 

Obsahuje také velké množství reklamy, například na lodě značky Gumotex, Alpu, rovnou dva 

vyhledávače letenek a odkaz na zbozi.cz. 

 Hedvábná stezka vykupuje jakékoliv zajímavé cestopisné články, honorář se pohybuje 

kolem 300-500 Kč za 2500-4000 znaků včetně fotek (6 až 10) s popisky, řekněme tedy, 

že nabízí 250 Kč za stránku textu. Web dále nabízí již odkoupené texty partnerským webům, 

jako jsou například lidovky.cz nebo hlavní stránka seznam.cz, s tím, že nárok na další honorář 

tím autorovi nevzniká. Přispěvatelům se proto může stát, že článek vyjde i jinde a nedostanou 

za něj zaplaceno. 

6.2 Go Nomad 

 Go Nomad je platforma, vzniklá v roce 2000, která hledá autory, převážně digitální 

nomády, kteří by psali a natáčeli videa o cestování a trávení volného času. Video je podle 

platformy nosnějším médiem než text, proto ho preferují. Podle délky a obsahu ho honorují, 

u textu je honorář fixní - jedná se o 25 dolarů za 1000 slov, tedy je to dokonce ještě méně, 

než kolik nabízí česká Hedvábná stezka. V přepočtu se jedná o cca 550 Kč za 5500 znaků. 

Preferují text a video z míst, odkud materiál nemají, vydají ale i články s důvody, proč se 

vracet na již navštívená místa. Web je také plný reklamy, například nabízí služby cestovních 

kanceláří, autopůjčoven, RV půjčoven, vlakových společností, výletních lodí, dále recenzují 

cestovní vybavení, nabízí cestovní pojištění, knihy o cestování a mnoho dalšího. Jejich 

odměny patří sice k nižším, nicméně publikují široké spektrum článků a publikují i články 

blogerům odměnou za zpětný odkaz. 

6.3 Vagabundo magazín 

 Vagabundo patří mezi weby, které již bohužel zanikly. Fungoval od roku 2011 do 

roku 2017 a vykupoval články od 20 do 200 dolarů za cca 2000 znaků textu, specializoval se 

http://zbozi.cz/
http://lidovky.cz/
http://seznam.cz/
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na méně známá místa a nezávislý, svérázný styl cestování – buď nalehko, nebo stopem, 

obecně co nejlevněji. Hlavním tématem byla také udržitelnost cestování, tedy omezování 

létání kvůli uhlíkové stopě, omezování půjčování aut, propagoval stopování, veřejnou 

dopravu a převážně pak vlaky. Snažil se inspirovat své čtenáře k zelenějšímu životu. Součástí 

bylo i hledání spolucestujících nebo propagace tzv. press tripů pro jiné, známější weby. 

Šéfredaktor Brendan van Son se posléze přesunul s vlastní tvorbou videí na YouTube, kde má 

pres 100 tisíc sledujících, natáčí videa o chození pěšky a fotografování, vydělává si 

fotobankami. Web dnes není funkční a jeho obnovení je nepravděpodobné. 

6.4 Matador 

 Síť Matador funguje od roku 2007 a dnes funguje hlavně jako web o cestování, jídle a 

festivalech po celém světě. Tým Matadoru tvoří celosvětový kolektiv autorů: redaktorů, 

fotografů a filmových tvůrců, kteří tvoří v anglickém a španělském jazyce. 

 Ještě v únoru 2019 nabízel možnost propojit se mezi novináři a nabízel na Market 

place práci, příkladem budiž inzerce pracovních míst, honorovaných press tripů, zakázky na 

videa, články, fotografie, dále také nápady na podcasty a vykupování textů vhodných ke čtení. 

Dnes je situace odlišná, sice stále nabízí výhodnou možnost cestovat, ale press tripy si 

zájemce financuje sám (sice zvýhodněně, ale stále stále jde o stovky dolarů, například na 

cestách z USA do Nepálu, na Machu Picchu, do Indie apod.). Posun vidím i v příspěvcích na 

webu, dnes zveřejňují obsah jen rodilým mluvčím. 

6.5 Wanderlust 

 Britský web Wanderlust nabízí autorům v případě zveřejnění nejméně 220 liber za 

1000 slov reportáže, případně 90 liber za 750 slov. Pokud je článek od známého autora nebo 

vyjde v kapesním průvodci, který Wanderlust také vydává, nabízí dokonce i víc. Tištěná verze 

magazínu vychází již 25 let, web funguje od roku 2017, podle slov George Brocka by se dalo 

říci, že autoři zaspali dobu a web měli spustit dříve. V porovnání dnešního webu s články 

z roku 2017 je viditelný velký posun, kdy vykupovali články od začínajících cestovatelů, dnes 

si díky velkému zájmu vybírají, trvají na prvním zveřejnění (nepřebírají blogové články, což 

dělali dříve) a upřednostňují zavedené autory, jako je například novinář a fotograf Graeme 

Green. Jména zavedených autorů zveřejňují, zbytek článků vychází pod hromadným 

označením Wanderlust team. 
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 Wanderlust cílí na britské, sekundárně pak anglickojazyčné čtenáře.
33

 Striktně 

rozdělují články od reklamy a spoluprací. Reklamní část webu se nachází pouze v sekci 

Offers, tedy nabídek, kde nabízí slevy na zájezdy, parkování na letišti, letištní salónky, 

pojištění, fotoknihy a také online obchod s luxusními víny – cílí tedy na starší, bohatší 

čtenáře. 

 Čtenáře a přispěvatele hledají skrze registraci, která je povinná pro jejich soutěže – 

nabízejí možnost vyhrát výlety po světě nebo cestovní vybavení, aktuálně je to soutěž o tašku 

za nejlepší tip kam se vydat v Peru nebo slosovací zájezd do Karibiku při správné odpovědi 

na otázku, čím je známý ostrov Dominika v Malých Antilách. 

 

 Perspektivou poznatků z teorií formulovaných Andrewem Chadwickem, zmíněných 

v teoretické části, lze nahlížet i na některé aspekty práce digitálních nomádů v oblasti 

žurnalistiky. V návaznosti na jeho práci vyplývá, že dnes díky sociálním sítím influenceři 

i amatéři produkují obsah, který napodobuje žurnalistické formáty. V českém prostředí mají 

různé menší platformy typu Hedvábná stezka možnost vyhradit si právo používat přejaté texty 

a jejich fotografie pro svou propagaci na partnerských webech (například lidovky.cz, feed 

na seznam.cz), které díky jejich provázanosti přebírají obsahy, které mohou dále upravovat a 

publikovat bez dalšího nároku na honorář, jen za zveřejnění, což je pro některé amatéry 

prestižní věc. Amatér odvede práci levněji, ne-li zdarma, a tím vlastně zmenšují digitálním 

nomádům novinářům možnost uplatnění. 

  

                                                 
33

 Čtenáři jsou převážně starší 45 let. Více než 50% jsou ženy. Jsou vzdělaní a relativně bohatí, většinou aktivně 

cestují, a to minimálně 2-3x do roka na delší dovolené. Jde převážně o britské čtenáři, čtenost časopisu je ale ve 

více než 80 zemích světa. Cestují i s agenturami (cestování na míru) i samostatně, převážně je zajímá kultura, 

historie, příroda a zvířata (wildlife), trekking a fotografování. 

http://lidovky.cz/
http://seznam.cz/
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Závěr 

Digitální nomádství je nejen v mediálním prostředí stále v podstatě nová realita, která 

se navíc neustále a rychle vyvíjí. I proto se mění složení lidí, kteří se na tomto dosud nepříliš 

probádaném pracovním trhu pohybují, ať už jsou jeho přímými účastníky, tedy digitálními 

nomády, kteří vytvářejí nabídku svými službami, nebo jsou naopak členy editorských týmů, 

které v rámci poptávky jejich produkt, ať už fotografii, video či článek kupují. V kontextu 

digitálního nomádství se za novináře považují i lidé, kteří mají ve skutečnosti k novinářům 

daleko. Za novináře se považovali například paparazzi fotografové, filmaři, producenti, PR 

pracovníci nebo copywriteři. Je proto důležité zkoumat práci digitálních nomádů – novinářů 

u lidí, kteří buď mají žurnalistické vzdělání, nebo alespoň aspirují na určitou kvalitu 

mediálního obsahu, danou například předchozí praxí v oboru. 

Prvním zajímavým zjištěním, které mi z rozhovorů vyplynulo, že digitálními nomády se 

novináři stávají i neplánovaně, například pokud často cestují za prací. To samo o sobě vlastně 

není příliš překvapivé, ilustruje to ale dobře určitou nepředvídatelnost jako stěžejní aspekt 

digitálního nomádství. 

S ohledem na definici digitálního nomádství jakožto lokačně nezávislého způsobu 

života vyplynulo, že produktem takové práce je buďto publicistika (článek), fotografie nebo 

video. Ukázalo se, že nejjednodušším pasivním příjmem pro digitálního nomáda je díky 

cestování žánr fotografie, protože pokud vlastní adekvátní technické vybavení, může snadno 

zkusit pořídit a prodat snímek některé nebo více fotobankám, které snímky 

od neprofesionálních fotografů vykupují za částky úměrné tomu, že se jedná o amatéry. 

Obecně proto platí, že ten, kdo chce pracovat jako nomád, musí disponovat vlastním 

technickým vybavením (počítač, fotoaparát, videokamera, diktafon), čímž se liší od novináře 

spjatého s redakcí, která disponuje vybavením, jež jednotlivým novinářům propůjčuje. Tyto 

nutné počáteční výdaje je pro digitálního nomáda nutné financovat z vlastního rozpočtu. 

Naopak, z hlediska investovaného času a získaných prostředků je nejméně vděčný zdánlivě 

nejjednodušší žánr blogu, do kterého, aby produkoval dostatečné množství prostředků k 

obživě, je třeba investovat velké množství práce, která alespoň zpočátku žádný reálný výdělek 

nepřináší – i proto blog jako žánr řada digitálních nomádů opouští – jako zdroj výdělku nebo 

docela. 

Při zkoumání pojmu digitální nomád je klíčová otázka nezávislosti, ať už skutečné nebo 

jen pociťované. Nezávislost se totiž ukazuje být v praxi relativní. Při srovnání digitálních 
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nomádů s tradičními zahraničními zpravodaji se totiž jako vlastně největší rozdíl v práci 

ukazuje právě zázemí a technická vybavenost, kterou zahraničním zpravodajům poskytují 

redakce, pro které tvoří obsah, zatímco digitální nomád si cestu, ubytování i výbavu musí 

zajistit sám. Oproti zahraničnímu zpravodaji ale nemusí zůstat déle na jednom místě, 

popřípadě v oblasti vymezené dohodou s redakcí. V ideálním případě může libovolně cestovat 

a hledat témata pro svou práci kdekoliv na světě. Z toho vyplývá, že i ve volbě témat, která 

bude digitální nomád zpracovávat a následně nabízet určitým platformám (případně 

fotobankám) je svobodnější. Rozhovory s mými informanty ale ukázaly, že jistá míra 

závislosti zde je, neboť přirozeně existují témata a obsahy, po kterých je poptávka vyšší a 

vzhledem k tomu, že digitální nomádi nejsou chráněni proti situaci, kdy by dostatek svých 

výstupů neprodali a dostali se do finančních obtíží, nutí je to občas vytvářet obsahy, které si 

více blíží lifestylovým tématům - ačkoliv by třeba mohli v zahraničí tvořit zajímavé 

publicistické reportáže či se věnovat společenským tématům země, ve které se zrovna 

nacházejí. V takovém případě ovšem potřebují umět více jazyků. 

Spolu s tím, jak se vyvíjejí i jednotlivé nomádské weby, tak se mění nabídka práce 

pro digitální nomády, a to takřka ze dne na den – včetně podmínek finančního ohodnocení. 

Protože velká část webů může profitovat z neplacených příspěvků různých uživatelů internetu 

bez nároku na honorář (např. lidé, jejichž koníčkem je fotografie, ale nechtějí si s její pomocí 

vydělávat), může docházet ke snížení odbytu práce digitálních nomádů, kteří honorář ke 

svému životu i další práci potřebují. Obecně se proto dá říci, že digitální nomád – žurnalista 

musí často kombinovat příjem z více zdrojů, kdy kromě autentických žurnalistických výstupů 

musí svůj příjem doplňovat ať už jinými nomádskými příjmy (např. copywritingem) nebo 

zcela jinými (např. nežurnalistická práce na místě, kde se digitální nomád právě zdržuje, např. 

v baru či při sběru ovoce). 
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Summary 

Digital nomadism is not only a new reality in the media environment, but is further 

constantly evolving. That is why the composition of the people who participate in this not yet 

well-researched labor market is ever changing, whether they are direct participants (that is, 

digital nomads who make their offerings with services), or are, on the contrary, members of 

editorial teams who form the demand for their product, buying photos, videos or articles. In 

the context of digital nomadism, even people who are not journalists by trade consider 

themselves journalists. For example, paparazzi photographers, filmmakers, producers, PR 

workers or copy makers were all considered journalists. It is therefore important to examine 

the work of digital nomads - journalists who either have a journalistic education or at least 

aspire to a certain level of quality of media content due to their previous practice in the field.  

The first interesting finding that I have learned from the interviews is that journalists 

often become digital nomads by coincidence, for example if they often travel for work. This 

in itself is not very surprising, but it illustrates unpredictability as a key aspect of digital 

nomadism. 

With regard to the definition of digital nomadism as a locally independent way of life, it 

emerged that the product of such work is either article, photography or video. I established 

that the simplest passive income for the digital nomad is photography, because if the nomad 

possesses adequate technical equipment, he/she can easily try to buy and sell a photograph to 

one or more photo banks that buy pictures from non-professional photographers (for money 

proportionate to their status as non-professionals). In general, therefore, one who wants to 

work as a digital nomad - journalist  must have their own technical equipment (computer, 

camera, video camera, dictaphone), which is different from a professional, employed 

journalist who has the equipment provided by his employer. Such initial expenditure on 

equipment must necessarily be covered by the digital nomad from their own budget. On the 

contrary, in terms of invested time and money, the seemingly simplest genre of the blog is the 

least grateful, as in order to produce sufficient means of earnings, it is necessary to invest a 

great deal of work into the blog, which at least initially does not bring any real earnings - that 

is why the blog as a genre is often abandoned by digital nomads - as a source of earnings or 

entirely. 

When examining the concept of digital nomadism, the key issue is that of independence, 

whether real or just felt. Indeed, independence appears to be relative in practice. In fact, when 
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comparing digital nomads with traditional foreign correspondents, the background and 

technical equipment provided to them by the employers are the biggest difference in the work, 

as the digital nomads have to provide the travel, accommodation and equipment themselves. 

Compared to foreign correspondents, however, the digital nomads do not have to stay in one 

place or in the area defined by the editors. Ideally, they can travel freely and search for topics 

for their work anywhere in the world. It follows that digital nomads are also more 

independent even in the choice of topics that the they will process and subsequently offer to 

certain platforms (or photobanks). However, interviews with my informants have shown that 

there is still a certain degree of dependence, as there are, of course, topics and content that are 

in higher demand. Further, as digital nomads are not protected against a situation where they 

would not sell enough of their output and get into financial trouble, they are occasionally 

forced to create content that is more closely related to lifestyle themes - although they might 

prefer to create interesting journalistic reports abroad or address the social issues of the 

country they are in. Also, they need to know additional languages. 

Along with the development of individual nomad sites, the job offer for digital nomads 

is changing, almost day-to-day, including financial rewards. Because a large part of the site 

can benefit from unpaid contributions from various Internet users that are not being paid (eg. 

people hobby photographers or travelers), there may be a decrease in the sales of digital 

nomads who need to sell their content for living. In general, a digital nomad as a journalist 

often has to combine multi-source income, in addition to authentic journalistic output, he 

must complement his income either with other nomadic income (eg, copywriting) or entirely 

different (eg, non-journalistic work where the digital nomad is just staying, for example in a 

bar or picking fruit).  
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Rozhovory s digitálními nomády 

 

Graeme Green: 

I found out that you published in many media, like The Sunday Times, BBC, The 

Guardian, The Sunday Telegraph, Wanderlust etc. In general, what is your market? 

Are media corps. contacting you or are you selling your articles and photos directly to 

them? Do You sell your photos online – to online galleries (at websites like for example 

Shuterstock)?  

I write and take photos on quite a few different subjects, from adventure travel and wildlife to 

human rights to music and arts. I sell my articles and photos directly to editors at newspapers, 

magazines and websites. Sometimes editors get in touch with me to ask me to work on an 

assignment. Other times, I pitch ideas to editors. I don’t tend to put my photography on 

websites such as Shutterstock or Alamy, mainly because, from what I can see, the amount 

they pay photographers per photo is often far below what they’re really worth.  

 

You write for Wanderlust, is their price list true? "Current rates for most magazine 

features are £220 per 1,000 published words.” It seems to me like they pay way more 

than other websites.  

I don’t want and I can’t comment on pay rates from individual publications.  

 

Do you see yourself as a digital nomad? You have been doing this for more than 12 years 

now, which is very impressive. 

I don’t refer myself as a digital nomad. I’m a journalist and photographer. People have been 

doing a similar mix of travelling and working on articles for many decades. The ‘digital’ side 

of things just makes it easier to be in contact with people, emailing editors, making contacts, 

etc. But the job – going out to report on places, people, stories… is the same. I have many 

different motivations and goals, but the main ones are to work on stories that interest me. I 

like to meet new people around the world and see new places I haven’t been before, and to 

learn something about the world – what I’ve learned then shows up in my articles and photos. 
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Jakub Freiwald: 

Ahoj, moje první otázka je: proč jsi digitální nomád, vidíš se tak vůbec? 

Jako digitální nomád se určitě nevidím, naopak to slovní spojení vlastně vůbec nemám rád. 

Stalo se to poslední dobou dost moderní, být digitálním nomádem. Pro mě je to spíš životní 

styl, který jsem nikdy neplánoval, ani nad ním moc nepřemýšlel. Prostě dělám, co mě zrovna 

baví. Ale jelikož se všechno děje z nějakého důvodu, žiju teď takhle. Ta svoboda, kterou mi 

to přináší, je největším důvodem, proč to dělám. 

Jaké je tvoje dosažené vzdělání a věk? 

Je mi 28 a vystudoval jsem magisterské studium žurnalistiky na FSS v Brně. 

V jakých médií jsi dělal v ČR a co konkrétně? 

Pracoval jsem chvíli jako sportovní redaktor v Deníku ve Žďáře nad Sázavou, potom jako 

střihač v TV Prima a už nějaký čas pracuju na volné noze pro různá média, aktuálně hlavně 

ČT a časopis Lidé a Země. 

Kolik času trávíš na cestách – jsi v zahraničí? Někde jsem četla, že digitální nomádi 

utíkají před zimou a zbytek roku jsou doma, jak to máš ty? 

Poslední tři roky trávím v zahraničí zhruba 6-9 měsíců z roku, teď jsem třeba zrovna na Bali. 

Ale Českou republiku mám ze všech zemí nejradši a nikdy bych nechtěl žít nikde jinde. Před 

zimou jsem asi taky utíkal, i když ne úplně záměrně, protože mám zimu rád. Spíš to tak nějak 

vždycky vyšlo. Až poslední zimu jsem konečně byl chvíli v Čechách a dost mě to bavilo - 

chodit na běžky, na prkno, do lesa se psem. A za pár dní letím do Nepálu, kde půjdeme 

dvoutýdenní trek na Mera Peak do cca 6500 metrů, takže už se na to psychicky připravuju. I 

když přiznávám, že je to trochu zvláštní, řešit od bazénu zimní vybavení, když tu vlastně 

nemám ani žádné boty. 

Nejde se ze dne na den sbalit a odletět, jak to začalo pro tebe? 

Myslím, že to jde a dokonce znám pár lidí, co to takhle udělalo. Ale u mě to byl pozvolný 

proces, když jsem během pár let víc a víc cestoval, až jsem si uvědomil, že mě to uživí a 

můžu to dělat skoro neomezeně, což je strašně krásný zjištění. Navíc umocněné tím, že to 

nikdy nebyl můj cíl. 

Co konkrétně děláš? Jak bys popsal své příjmy? 

Moje práce je vlastně dost různorodá. Dřív jsem točil nejvíc pro Prima ZOOM Svět, ale 

potom, co odešel editor Honza Kudláček už nějak nevidím důvod v tom dál pokračovat. On 

mě toho strašně moc naučil a jsem mu za to nesmírně vděčný, jinak se za Primu a její chování 

ale spíš stydím a nechci s ní být už spojovaný. Aktuálně teda nejvíc pracuju pro Českou 

televizi. Pro Objektiv točím, stříhám a píšu reportáže, to stejné pro Na Cestě, i když tam 



 57 

poslední dobou jezdím spíš jako kameraman, což mě dost baví. Jedeš do nové země a děláš, 

co tě baví. Nemusíš nic plánovat, ani organizovat, což je vždycky ta nejnudnější a nejvíc 

časově náročná činnost. Plus provozujeme s kámošem lezecký web eMontana.cz, to je taková 

srdcovka, na kterou si najdu čas vždycky. Pak taky píšu články pro Lidé a Země, ale jelikož 

mě psaní baví ze všech činností nejmíň, dost to poslední dobou flákám. Nad fotobankami 

jsem párkrát přemýšlel, protože mám myslím docela dost hezkých fotek, z nichž většina 

nikdy nespatřila světlo světa a jen leží někde na disku, což je škoda. Jsem ale dost líný a 

pohodlný, takže bych se vlastně divil, kdybych se k tomu někdy dokopal. 

Pracuješ na cestách, nebo jezdíš na cesty sbírat materiál, na kterém pak pracuješ v 

Česku?  

Snažím se pracovat průběžně na cestách, i když to často není vůbec jednoduchý, všude máš 

strašně moc rušivých elementů. Každopádně natáčím a sbírám materiály a čas od času i 

nějaké zpracuju a pošlu do redakce. Nejvíc toho ale vždycky udělám po návratu do Čech, kde 

mám klid, všechno dodělám a můžu zase někam vyrazit. 

Pro koho děláš? Platí ti zadavatel cesty? 

Většinou ti už dneska nikdo nic nezaplatí. Až zpětně, po publikování článku nebo odvysílání 

reportáže, takže jde o dost nepravidelné příjmy. Když toho ale děláš dost, ve výsledku pořád 

někde něco vychází a nějaké peníze ti vlastně vždycky přijdou. Výjimkou je Na Cestě, ti platí 

cestovní náklady předem. 

Je to finančně únosné? 

To asi záleží na každém, co potřebuje k životu. Já jsem docela skromný a dokud mám na pivo 

a na letenky, jsem spokojený. Kromě relativně drahé techniky na natáčení a postprodukci 

skoro nic nevlastním. Teda až na dodávku na Zélandu, ke které brzo snad přibude loď na Raja 

Ampat, kterou jsem se rozhodl před týdnem koupit. Já každopádně nikdy v životě nad penězi 

nepřemýšlel a vždycky to bylo v pohodě. Když je člověk má, jsou fajn nástrojem, já 

každopádně nehodlám být jejich otrokem a když na něco nemám, prostě si to nekoupím a 

počkám, až si to budu moct dovolit. 

Koukala jsem, že přispíváš i na blogy, jsou tvoje? (To Grónsko třeba). Je vůbec možné 

mít z blogu nějaký příjem? Jasně, reklama, kliknutí, affiliate marketing? 

Blogy jsem psal dřív, když jsem začínal cestovat, teď už to nedělám. Přijde mi to upřímně 

jako ztráta času a než abych někde něco datloval a uploadoval, radši ten okamžik prožiju a 

zapamatuju si ho. 

Předpokládám, že jsi freelancer? Jak řešíš sociální a zdravotní pojištění, jsi 

odhlášený/ná? Co cestovní pojištění? 

http://emontana.cz/
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Jasně, jsem na volné noze. Sociální a zdravotní pojištění nemusíš platit, když jsi mimo 

republiku na delší dobu než 6 měsíců, což mi poslední dobou vychází. A většina honorářů je 

autorské smlouvy, které pak normálně zdaním. Cestovní pojištění si kupuju na rok, jako 

nejlepší se mi osvědčilo True Traveler. 

Vidíš nějaký rozdíl mezi digitálním nomádem a freelancerem? 

Já jsem asi trochu ze staré školy a tyhle různý termíny a slovní spojení moc neřeším a ani moc 

nevím, co znamenají. Každopádně myslím, že mezi tím být na volné noze a pracovat 

odkudkoli je pořád velký rozdíl. Na volné noze můžeš dělat strašně moc činností i v Čechách. 

Jak řešíš bezpečnost na cestách? Očkování, dva pasy, karty, hotovost a tak? 

Myslím, že svět je daleko bezpečnější místo, než si většina lidí myslí a než ho prezentuje 

většina médií. Když dodržuješ nějaké normální zásady, jako třeba nechodit do černých uliček 

v noci bez lidí, s největší pravděpodobností se ti nic nestane. Očkování mám základní – 

žloutenka, tyfus, tetanovka... Dva pasy beru jako samozřejmost a hotovost všude na světě 

vybírám z bankomatů. 

Jak odevzdáváš práci, jak řešíš internet na cestách? Data simku, wifi?  

Deadliny naštěstí nebo možná bohužel skoro žádné nemám. Tím pádem to záleží jenom na 

mojí pracovní morálce, která upřímně není moc slavná a podle toho to taky vypadá. Dokážu 

se hecnout až ve chvíli, kdy mi buď dochází peníze nebo toho mám natočeného tolik do 

zásoby, že mě přestane bavit tlačit před sebou tu hromadu práce a radši to všechno udělám v 

krátkém časovém úseku. A vždycky si u toho říkám, že už to příště udělám průběžně, abych 

měl klid, ale beztak to tak nikdy neudělám. Simku si skoro vždycky kupuju, i když rád občas 

udělám výjimku a používám jen wifi, jako třeba teď. Přijdu si tak svobodnější. A když se s 

někým na něčem domluvíš, prostě to platí, protože nemáš způsob, jak komunikovat. 

Kdybys měl vypíchnout největší pozitiva a největší negativa, co by to bylo? 

Kdyby to mělo nějaká větší negativa, už bych to nedělal. Tuhle svobodu bych aktuálně za nic 

nevyměnil. Sám nevím, co bude za pár měsíců nebo dokonce let a tohle vědomí mě strašně 

baví. Nejsem sice věřící v klasickém slova smyslu, každopádně ten nahoře, co to všechno 

plánuje a vymýšlí (jméno ať si každý dosadí jaké chce), má skvělej smysl pro humor a těším 

se na to, co si pro mě připraví příště. 

Z Raja Ampat na Bali do Nepálu, vejdeš se do jednoho zavazadla? Přeci jen z tepla do 

zimy… A kolik vozíš techniky? 

Vejdu se do dvou, mám krosnu a příruční zavazadlo – ukulele. Do ukulele naházím všechny 

mikrofony, noťas, harddisky a objektivy. Foťák a dron hodím přes rameno, takže mám vlastně 

ty příruční zavazadla většinou tři, vždycky mi to ale prošlo. Tentokrát s sebou mám oblečení 
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jak do zimu, tak do tepla, což je dost specifický případ, protože když jsem byl třeba 8 měsíců 

v Indonésii, nepotřeboval jsem skoro nic. Stejně mám ale vždycky nějakou základnu – ať už u 

kámošů na Bali na vile nebo na Zélandu v dodávce, kde to zase všechno vyhážu, takže jde jen 

o ty přesuny. 

Jak vidíš svou perspektivu? Někdo se vrací domů aby vydělal na další cestu, někdo 

vydělává tak, že může žít na cestách. Co přijde po Nepálu? 

Já se vracím do Čech, protože to tam mám strašně rád. Rodinu, psa, kamarády, přírodu. 

Samozřejmě si tam asi taky něco vydělám, teď aktuálně to ale určitě není primární důvod. Po 

Nepálu letím na měsíc do Čech, pak asi v červenci do Pákistánu točit dokument s nejlepší 

českou horolezkyní Klárou Kolouchovou na K2, v září možná nějaké natáčení v Americe. 

Všechno je ale zatím dost otevřené a jediné, co fakt chci, je vrátit se v listopadu na Raja 

Ampat vyzvednout si loď, která už snad bude hotová, dát si tam měsíc až dva a pak se vrátit 

za dodávkou na Zéland. Už jsem tam byl dvakrát a pořád je co objevovat. Taky je ale dost 

možný, že to celý dopadne úplně jinak. Moc to neřeším. 

Myslíš, že si novinář, v tvém případě tedy střihač, fotograf a kameraman může vydělat 

tak, aby se vymanil ze života od devíti do pěti? Co je tvůj cíl? 

Určitě může, protože já už hodně dlouho od devíti do pěti nepracuju a doufám už ani nikdy 

nebudu muset, to mě totiž ubíjí ze všeho nejvíc a vím, že v tom nejsem šťastný. Nějaká 

pravidla dodržovat vždycky musíš, když mě ale permanentně někdo bombarduje nějakými 

požadavky, připomínkami – často navíc úplně nesmyslnými, jdu dělat něco jiného. Tak prostě 

funguju. Cíle si žádné nedávám a když se mě třeba někdo zeptá, kam bych se chtěl ještě 

podívat, odpovím úplně všude. Chci být prostě šťastný, obklopovat se super lidma a až tahle 

pohádka jednou skončí, ohlédnout se zpátky říct si, že to celý sakra stálo za to. 
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Matěj Halouska 

 

Jak vidíš proces monetizace vašeho blogu? Co instagram a komunikace s lidmi, co vás 

sledují? 

No my jsme teď udělali důkladný keyword research a zjistili, co lidi hodně vyhledávaj a je 

tam malá konkurence. A na ta témata teď plánujeme napsat co nejvíc článku. Instagram je 

taky fajn, ale není to naše priorita. Naše priorita je organické vyhledávání na Google. 

 

Lidi co monetizují rádi mluví o plánech a v číslech, v jakém časovém horizontu myslíš, 

že vás to uživí?  

Jo hele jsme o tom 100% přesvědčení. Jak jsme 3 týdny makali na sadu, tak jsme si poslechli 

100 epizod podcastu The Blogging Millionare, který nám řekl fakt hodně cenných rad. My se 

tím snažíme řídit a fakt to funguje. Já jsem skončil v práci a momentálně oba pracujeme full 

time na blogu, protože věříme, že nás ro do budoucna uživí. Zjistili jsme, že na českém trhu 

není moc konkurence a dá se celkem dobře prosadit i na anglickém trhu. 

 

Takže teď děláte výzkum, posloucháte podcasty, čtete blogy a vymýšlíte byznys 

strategii? 

Tak nějak, je to docela věda. 

 

Dokud vám teda blog nevynáší tolik a stejně píšete anglicky, nechcete psát články i třeba 

pro matador nebo wanderlust? Tím se dá vydělat, četla jsem cca 220 liber za 1000 slov. 

To není špatný, nicméně my chceme pasivní příjem, věříme, že psaním článků k nám na blog 

nám to vydělá časem celkově víc. Já věřím, že do roka nás to může živit. Jako ono u blogu 

když to děláš dobře, tak opravdu Sky is the limit… 

 

Nebylo by jednodušší programovat? 

V blogování jsou dost velký peníze, když víš, jak na to. Takže ano, má to mnohem větší 

potenciál, než programování. 

 

Blog Lucky a Lukáše Loudavým krokem není jejich priorita, živí se jinak, ale z obou 

blogů mají příjmy kolem deseti tisíc. Nebojíš se, že to nevyjde, že se ta časová investice, 

obzvlášť takhle na Zélandu, nevrátí?  
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Samozřejmě to riziko tam je vždycky, jako když rozjíždíš jakýkoliv byznys. Aspoň tady je 

výhoda, že v případě krachu ztratíš jen čas, a ne i peníze... Nicméně momentálně tomu fakt 

věříme a hlavně nás to mega baví, je to taková naše vysněná práce Jako ono to nikdy nebude 

100% pasivní, ale třeba se dostaneš do fáze, kdy ti stačí pracovat 4 hodiny týdně a kompletně 

tě to uživí. Jakože když píšeš jenom česky, tak je to asi těžký, ale v angličtině je tam opravdu 

obrovskej potenciál. 

Koukám na to, že máte českou a anglickou větev blogu. Myslíte, že ten potenciál je v 

psaní o Česku? Nebo obecně, kde zrovna jste? 

Celkem o všem má smysl psát, u každé země je to trochu něco jinýho. Prostě teď 

posloucháme všechny možný podcasty, čteme další blogy, jak to dělají atd. Ale spíš 

zahraniční no. 

 

Kolik vám je let a co máte vystudované? 

Já 28, FEL - informatika, konkrétně obor Interakce člověka s počítačem, Adri 27, PEF 

Mendelu Brno - manažersko-ekonomický obor, spec komerční komunikace 

 

To je dobré pro to blogování nakonec i ne? 

Rozhodně, to jsou vlastně dva nejdůležitější obory no, programování a online marketing. Pak 

bych chtěl dodat, že živit se blogem rozhodně není snadný, je to náročná práce jako každá jiná 

a abys v tom uspěl, tak tě to musí hodně bavit. Rozhodně bych to nedoporučil jen tak někomu. 

Jenom těm, kdo do toho jsou hodně nadšení, zažraní a jsou schopný tomu obětovat hodně 

času. My na tom momentálně poslední měsíc děláme tak 12-15h denně 6-7 dní v týdnu. Jsme 

zavřený od okolního světa, aby nás nic nerušilo, v Česku by to nešlo, tam by byly pořád 

nějaký akce atd. Museli jsme odjet na Zéland prostě. Vlastně ne, 12-15h denně oba, takže 

vlastně 24-30h denně tomu dáme. 

 

Reálně tedy píšete jak dlouho? 

Psaní článků zabere jenom tak třetinu času, zbytek je všechna ta věda kolem, a soustředit se 

dá, když tě ro baví. Musíš si jít za svým snem no. 

 

Co reklama a affiliate? 

Největší výdělky máme zatím z affiliate programů. Funguje to tak, že píšeme průvodce o 

různých místech pro lidi a tam dáváme třeba tipy na hotely nebo na letenky. Když si přes nás 

někdo něco koupí, tak z toho máme provize. 
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A konkrétně? Z čeho vám teda teď jde příjem? 

Na affiliate máme Skyscanner na letenky, Booking a Agoda na ubytování, Rentalcars na auta, 

Hanibal na vybavení, pak chceme do budoucna Amazon na anglické vybavení, čekáme na 

schválení u Tripadvisoru, a pak taky na organizované túry - Viator, reklamy zatím nejedeme, 

ty chceme až časem, až se dostaneme přes 25000 návštěvníků měsíčně. Jinak nejčastěji se 

používá Google Adsense, jsou i další možnosti, ale na to chce mít dostatečný traffic v 

angličtině. A pak hodně do budoucna plánujeme udělat i vlastní produkt jako webinář o 

blogování, ale to až za dlouho. 

 

Ještě se zeptám, co vy a fotobanky? 

Hele zatím jsem tam dal jen pár fotek, takže tak 30-40$ měsíčně. Momentálně mi přijde 

efektivnější věnovat čas do blogu než do fotobanky. Používám program StockSubmiter, kterej 

umí hromadně uploadovat asi do 20 různých fotobanek. Jedu ale hlavně Shutterstock, Adobe 

Stock a Dreamstime, tam se podle všeho nejlíp prodává. Adri spíš víc píše. 

 

I to je zajímavé. A kolik jsi zatím nahrál? 

250 fotek, ale z toho 150 poslední měsíc. 
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Otto Hauck: 

 

Řekněte mi, proč jste přispívání na fotobanky vzdal? 

Já ani pořádně nezačal. V prvé řadě to bylo z důvodů technických, kdy jsem neměl ani 

počítač ani skener. To bylo v době před masivním nástupem digitálních fotoaparátů (před 

rokem 2002). Dále, skenování diapozitivů po kamarádech anebo ve fotolabech bylo časově 

náročné a taky to nebylo nejlevnější. Prostě jsem to vzdal. 

V pozdější době se mi na několikrát nepodařilo nahrát na web potřebných 10 fotek na 

posouzení v Shutterstocku; takže tady jsem to nakonec nikam nedovedl.  

 

Proč Vám přijde, že za analogu to bylo snazší – přesycení trhu dneska? 

V době kdy se fotilo jen na film, bylo mnohem méně fotografů, kteří mohli přispívat 

do fotobanky. Fotografie se musely buď dodatečně digitalizovat pomocí skenerů anebo se 

dělaly duplikáty diapozitivů, protože často existoval jen jediný originální snímek. Duplikáty 

byly časově a finančně náročné. Tím se nemohl zabývat každý. Digitalizace fotografování 

velmi, opravdu velmi zjednodušila, a tak zpřístupnila dobrou technickou kvalitu snímků 

masám. Dnes přispívá do fotobank tolik fotografů, že jen při letmém zhlédnutí obsahu 

různých fotografických webů, naprosto ztrácím chuť se k této mase přidávat. Neříkám, že to 

tehdy bylo fotografování snadnější než dnes, ale konkurence byla určitě menší. 

 

Kam jste dříve prodával fotky, případně fotky a články? 

Před nějakými patnácti dvaceti lety jsem dodával fotografie buď do cestovatelských a 

outdoorových magazínů anebo do knižních projektů. Honoráře tehdy činily něco mezi dvěma 

až sedmi tisíci korunami za článek. Případně 250 Kč za otištěnou fotografii. Záleželo na 

rozsahu článku a počtu fotografií. Rozhodně to bylo zajímavé a dalo se tak pěkně vydělat. 

 

Jakou tematiku nejčastěji fotíte a kde? 

Od počátku mého fotografování fotografuji stále to stejné. Tedy krajinu, rostliny, 

zvířata, lidi kolem mě. Začínal jsem fotografovat snad již od svých pěti šesti let při výletech a 

cestování a dělám to tak dodnes. Jedna věc co se v průběhu času měnila, je technika a 

zkušenosti; motivy jsou víceméně podobné. Další co se mění, jsou destinace. Fotím doma, na 

horách, u moře. Podle toho kam jedu. Jako inspirace mi slouží četba knih o přírodě, cestopisy; 

v dnešní době i různé blogy anebo vlogy na Youtube. Tam se dá najít hodně inspirace. 
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Fotografuji hlavně při cestování a během vycházek do přírody. Tedy mohu říci, že fotografuji 

při cestování, ale nefotografuji proto, abych cestoval. 

Mám účet na Fine Art  America, ale nejsem tam aktivní. Jednak nechci platit poplatky 

za nahrávání fotografií, za druhé, když vidím, jaké fotografie se dnes prodávají, nemám ani 

chuť něco takového vytvářet. Fotografie pro mne vždy představovala svobodu a chci si 

fotografovat jen to, co chci vytvářet anebo dokumentovat z nadšení pro věc. Nechci podléhat 

marketingu a požadavkům trhu. Tím neříkám, že se fotografování pro fotobanky již nikdy 

nebudu věnovat. Možná, až někdy budu mít lepší techniku, tak se do toho pustím. 

Když se ohlédnu zpět do doby, kdy jsem začínal fotografovat, vidím, že mé fotografie 

získávají hlavně historickou, dokumentární hodnotu, protože svět dnes vypadá úplně jinak než 

v 80 letech 20. stol.. Spoustu věcí vzal čas a dnes již neexistují. Zůstávají zachovány pouze na 

fotografiích. Tomu říkám hlavní přínos fotografie. Pro mě je komerční měřítko oproti 

dokumentární hodnotě fotografie podružné. 

Fotografování pro fotobanky je určitě svazující a omezující pro člověka, který má 

focení jen jako hobby a cvaká si fotky, jak ho napadne. Nevím, jak to dělají jiní fotografové, 

ale pokud fotografuji krajinu nebo krajinný detail jen tak z ruky a neplánovitě, ne vždy 

vznikne publikovatelná fotografie. Stačí si fotku zvětšit v počítači na 200%, a hned je vidět 

ostrost/neostrost. 

Tedy fotografování pro fotobanky musím být cíleně zaměřeno pro aktuální poptávku 

trhu a musí se maximalizovat technická kvalita, alespoň u těch větších fotobank. 

Předně si myslím, že fotografie by měla sloužit jako dokument a umění, a především pro 

vzdělání. Nejlépe s nějakou přidanou hodnotou, tedy výtvarnou nebo třeba environmentální. 

To je aktuální zejména při současné globální krizi, kdy nám mizí obrovským tempem původní 

krajina a příroda přímo před očima. 
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Lucie Konečná: 

Ahoj, moje první otázka je: proč jsi digitální nomádka? Jaká je tvoje motivace? 

Jsem v tom nevinně, nikdy to nebyl cíl, ale nějak to vyplynulo. Cestovala jsem celý život s 

rodinou, a pak i sama. Chtěla jsem být novinářkou, ale hned v prváku na vysoké jsem začala 

pomáhat rozjíždět rodinnou firmu nanoSPACE, kde jsem se poprvé potkala s marketingem. 

Neměli jsme žádné finance a tehdy jsem o marketingu nevěděla nic a všechno jsem dělala 

stylem pokus-omyl. Snažila jsem se ale vzdělávat, kde to šlo. Četla jsem knihy, články, 

chodila na přednášky a platila si online kurzy. Tehdy v prváku na žurnalistice mě ale 

neopouštěla myšlenka, že bych se živila novinařinou. Jako by mě ale vše přitahovalo k 

marketingu. 

Šla jsem na stáž do Respektu a zadání mého článku bylo: využívání sociálních sítí politickými 

stranami. Nakonec mě sociální sítě pohltily. Byla jsem chvíli na stáži v ČT24 v online 

oddělení a pomáhala jsem v začátcích DVTV. Nakonec jsem se ale přeorientovala na 

technologické firmy a projekty. A kvůli tomu, že jsem nechtěla vynechávat ve škole jedinou 

hodinu, jsem na všech projektech pracovala z domova. Když jsme odletěli do Kanady na 

Working Holiday víza, už jsem měla klienty na sociální sítě nejen v ČR, ale i v zahraničí, byla 

jsem zvyklá pracovat jen z počítače, a tak jsem kromě práce v Kanadě pracovala i pro své 

klienty. 

 

Jaké je tvoje dosažené vzdělání a věk?  

Mgr., 26 let 

 

V jakých médií jsi dělala v ČR a co konkrétně? Pracovala jsi v médiích vůbec, krom 

praxe? 

Nikdy jsem nebyla v médiích zaměstnaná, byla jsem na několika stážích, ale nakonec jsem v 

médiích nikdy nepracovala. 

 

Uvažujete o koupi domku v ČR, myslíš, že pomalu přichází čas, kdy se s Lukym usadíte? 

Občas bych si přála, aby mi někdo vysvětlil slovo „usadit“, lidé ho rádi používají jako nějaké 

zaklínadlo. Znamená to, že si máme koupit dům, mít děti a už nikam nikdy nevyrazit? A jsou 

ti digitální nomádi, kteří 6 měsíců v roce cestují, ale mají nemovitost a děti, usazení? :-)  

Celou dobu plánujeme, že si jednou koupíme pozemek nebo dům, jen jsme nevěděli kdy a 

kde. V Praze jsme žít nechtěli, v našem malém bytečku jsem měla deprese. Cestování jsme 

vždycky využívali jako inspiraci, nejen pracovní, ale i k tomu, abychom si v hlavě srovnali, 
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kde chceme žít a jak náš život má vypadat. Poslední rok už máme docela jasnou představu, 

oba dva milujeme svou rodinu a chceme být poblíž. A tuhle zimu jsme objevili krajinu, která 

se nám v Česku líbí i v zimě. Nechceme ale nic uspíšit. Využíváme toho, že máme oba dva 

rodinu, u které můžeme zůstávat, když jsme v ČR a práci, díky které můžeme cestovat. Až 

najdeme to pravé, půjdeme do toho po hlavě. Jestli ale dům znamená usazení, to tedy nevím.  

Nejde se ze dne na den sbalit a odletět, jak to začalo pro tebe? A jak těžké bylo 

přesvědčit Lukáše? 

Tři krát jsem s mamkou navštívila Kanadu, procestovaly jsme celkem 8 provincií a já jsem 

věděla, že se tam chci vrátit na delší dobu. A tak jsem se jednoho prosincového rána rozhodla, 

že si zažádám o víza. Udělala jsem to a Lukymu jsem to oznámila slovy “Poletím na rok do 

Kanady, dělej si, co chceš.” A on si o ně zažádal taky. Nakonec mě přesvědčil, že poletíme 

jen na léto.. Stejně jsme ale zůstali celý rok.. Ukázalo se, že se mu v Kanadě líbí víc než mně! 

Co bylo první, touha cestovat nebo touha pracovat, ale jinde než v kanceláři? 

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, ale jelikož ráda cestuji od malička, nejspíš to cestování.  

Co konkrétně děláš? Vím, že děláš online marketing převážně pro malé nano firmy, co 

ale psaní a žurnalistika? Možná zvláštní otázka, ale proč vlastně nepíšeš víc? S 

vystudovaným magistrem žurnalistiky. Je práce v marketingu lépe placená, nebo tě 

prostě víc baví a naplňuje? 

Dělám celkové marketingové strategie v onlajnu, věnuji se ale hlavně sociálním sítím. Dělám 

ale i copywriting. Jak zmiňuješ, nejvíce pracuji pro technologické firmy, ukázalo se, že díky 

vystudované žurnalistice dokážu přeložit řeč techniků a vědců do srozumitelného jazyka 

laika. :) Navíc, většina “expertů na sociální sítě” chce dělat hlavně líbivé věci, jako je 

kosmetika.  

Píšu téměř pořád něco, jen ne pro média. Ať už píšu na náš blog, nebo pro klienty. Práce v 

marketingu je pravděpodobně lépe placená, ale o to se moc nezajímám. Já pracuji na 

hodinovku. 

Občas ti někde vyjdou články (reportér, co dál?)/ prodáváš (nebo jsi prodávala) fotky 

(fotobanky - jak to funguje?)/ video (co vy a youtube, příjmy z něj?)/blog (viz níž)? Pro 

koho?  Přijde mi, že příjmy skládáš dohromady. 

Články v Reportéru jsme si domluvili jen na naši cestu na elektrokolech, ty byly zadarmo 

(výměnou za propagaci našeho blogu). Prodávám fotky ve fotobankách, jsem na to ale docela 

líná, i když mi z toho jdou docela dobré peníze. Prakticky tam nahraješ své fotky a lidé si je 

kupují, aby je mohli použít na propagaci svých produktů a služeb (na webu, v tisku ale i třeba 

do reklam). Jsem zaregistrovaná snad u všech, ale nejvíc nahrávám na adobe stock a 
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shutterstock. Pohybuje se to měsíčně tak od 40 do 100 kusů podle toho, jak jsem ten měsíc 

líná. Youtube se nevěnujeme, prakticky ho používáme jen proto, abychom mohli videa z něj 

vkládat na blog do článků. Naše dva blogy Powerofdoing.blog a Loudavymkrokem.cz nám 

vydělají jen několik tisíc měsíčně skrz affiliate marketing. Většinou tak 7-10 tisíc. Neživí nás 

ani nedokážou zaplatit práci, kterou jim věnujeme. 

Je to finančně únosné nebo alespoň srovnatelné s prací u nás? 

Naprosto srovnatelné. Účtuji si na hodinu 550 Kč, zakázky dnes už více odmítám než 

přijímám. Kvůli blogu sice nepracuji 8 hodin denně, třeba jen 4-6, ale uživíme se bez 

problémů. Pokud jeden měsíc potřebujeme více peněz, jednoduše si naberu více zakázek.  

Jak je možné mít z blogu nějaký příjem? Skrze reklamu, kliknutí, affiliate marketing? 

Četla jsem, že z blogu máte příjem 7 tisíc měsíčně, z jednoho nebo z obou? 

Nebyl to článek, dáváme tato čísla do naší skupiny. Naše příjmy z blogů jsou skrz affiliate 

marketing a placené backlinky, reklamy na nich nemáme a placené spolupráce zatím 

odmítáme. Ty příjmy jsou za oba blogy. Je to opravdu jen 7-10 tisíc.  

Jakou všechnu techniku s sebou s Lukym vozíte? 

Seznam naší elektroniky najdeš: https://loudavymkrokem.cz/vybaveni-na-cesty/ 

Předpokládám, že jsi freelancer. Jak řešíš sociální a zdravotní pojištění, jsi odhlášená? 

Co cestovní pojištění? 

Nejsem odhlášená, to lze až po 6 měsících v zahraničí. My se ale většinou po 2-5 měsících 

vracíme. Jen jednou jsme měli příležitost se odhlásit, a to v Kanadě.. A to jsme si to 

nevyřídili.. 

Cestovní pojištění máme speciální pro nomády od True Traveller. Pokud je třeba očkování v 

dané zemi, tak se očkujeme. Dva pasy jsme jednu dobu měli, teď mám už jen jeden. :) 

Používáme moneybelty a ledvinky, nikdy nemáme všechny karty a peníze na jednom místě, 

doklady máme oskenované v icloudu a v rušných městech nosíme na batohu malé zámečky.  

Jak pro nomády fungují daně? Daníš tady v Česku. Když máš zahraniční klienty, daní 

se příjmy i v zahraničí? 

Všechno daníme v Česku. I zahraničním klientům fakturuji ze své české živnosti. 

 

Internet je pro každého digitálního nomáda alfa a omega, jak to řešíš? Wifi? Vlastní 

hotspot? Předokládám, že deadliny se týkají i tebe.  

Když jsme v zahraničí, většinou jsme 90 % času na jednom místě, kde je wifi. Teď jsme třeba 

v Guanajuato na měsíc a půl, kde máme rychlý internet doma, a když náhodou vypadne, 

máme kolem sebe několik kaváren, kam chodíme pracovat. Pokud jedeme na roadtrip, 

http://loudavymkrokem.cz/
https://loudavymkrokem.cz/vybaveni-na-cesty/
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plánujeme si cestu tak, abychom v době deadlinů byli na internetu. Vždy máme místní simky 

s daty a teď jsme dostali na vyzkoušení i takovou speciální krabičku pro nomády, která 

funguje ve více jak 120 zemích a lze se za poplatek 8 eur připojit na neomezený internet.. 

Často čtu, že pro lidi co pracují online bývá problém vůle a disciplína. U vás to ale podle 

všeho je naopak, dá se s tím nějak bojovat? 

To je asi největší problém u lidí na volné noze. Bohužel na každého funguje něco jiného. U 

mě to je diář, kam si píšu, co mám dělat ten daný den. Pokud toho mám moc, vezmu si papír, 

všechno si sepíšu a podle toho pracuji. Také vím, že nemám začínat před 11 ranní. Ráno 

nejsem efektivní, všechno mi dlouho trvá a neumím se soustředit. Snažím se proto svou práci 

přizpůsobit svému biorytmu. Ráno cvičím, chodím na procházky, maximálně vyřizuji 

pracovní telefonáty. K práci si sedám až kolem 11, občas až 14. hodině.  

Kdybys měla vypíchnout největší pozitiva a největší negativa online práce, co by to 

bylo? 

Největší pozitiva i negativa pramení z té stejné věci. Jsem pánem svého času. Občas ale taky 

jeho otrok. Někdy mě ta práce pronásleduje i do snů, ze kterých se neustále budím.  

Byli jste v DVTV a dnes už patříte mezi známé digitální nomády, poznávají vás lidé v 

Čechách? 

Občas nás někdo pozná a zastaví.  

Náklady x příjmy, dá se tak žít dlouhodobě?  

Určitě dá.  

Co si myslíš o webech jako je např. Hedvabnastezka.cz? Pro představu, za cestovatelský 

článek platí cca. 500 Kč za 2500-4000 znaků. Máš srovnání? Je to málo? 

Já bych jim za 500 nic nenapsala. Raději bych jim napsala něco zadarmo za zpětný odkaz, to 

by našemu blogu pomohlo více :)))  

Doporučil/a bys jiným lidem, aby se sbalili a odjeli? 

Doporučila bych lidem, ať dělají to, co je v životě baví. Ať tráví, co nejvíce času s lidmi, kteří 

za to stojí. Pokud je baví cestování, ať se klidně sbalí a odjedou. 

  

http://hedvabnastezka.cz/
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Adéla Skřivánková: 

Ahoj, moje první otázka je: Vidíš se jako digitální nomádka? 

Jako digitální nomádka se zatím nevidím, protože mi vydělané peníze nepokrývají cestovní 

náklady. Motivace byla zejména cestovat (s nízkým rozpočtem) a u toho si příležitostně něco 

přivydělat, bude-li možnost. Neodjela jsem primárně pracovat. 

Jaké je tvoje dosažené vzdělání a věk? 

26 (v květnu 27), magisterské vysokoškolské. 

Uvažuješ o tom, jak dlouho tento typ života bude pro tebe to pravé? 

Zatím nemám pocit, že bych se pravou digitální nomádkou stala, takže spíš uvažuju, jak 

dlouho mi to bude ještě trvat :) 

Byla jsi na Erasmu, myslíš, že i díky němu teď pracuješ na dálku z Jižní Ameriky? 

Erasmus mě po pracovní stránce nijak neovlivnil, spíš co se týče jazykové výbavy a 

nasměrování na hispanoamerickou kulturu. 

Nejde se ze dne na den sbalit a odletět, jak to začalo pro tebe? Tím Erasmem? 

Jde to :) Prostě se rozhodneš. U mě to nejspíš začalo už v 18, když jsem se sbalila a jela na 3 

měsíce pracovat jako au-pair do Anglie. Nebo možná už ve 3 letech, kdy jsem prarodičům 

utíkala z procházky za dobrodružstvím a sama chtěla objevovat svět.  

Co konkrétně děláš? 

Příležitostně píšu články pro různá média. Teď mi třeba vyjde článek o Raja Ampat v 

magazínu Hospodářských novin Proč ne?!, někdy v květnu pak něco o Jižní Americe v 

časopisu Hipster Mladé fronty, píšu ale i pro Primu online. Jednou za čas taky publikuji 

článek na svém blogu adelaodjela.cz. Ten neaspiruje na cestovatelský blog nebo snad 

průvodce, spíš to jsou moje postřehy z cest, zážitky, tipy, zejména pro rodinu a přátele. A pro 

mě samotnou, mám děravou paměť.  

Vím, že nefotíš, leda na telefon, proč sis to tak vybrala? Registrace ve fotobankách a 

nahrávání fotek je pro jiné nomády příjemný pasivní příjem. 

Nevlastním dobrý foťák a neumím fotky retušovat. Navíc s sebou nemám počítač. Moje 

doména je hlavně psaní. Fotky z telefonu mi na blog a k příležitostným článkům zatím stačí.  

Pro koho? Jestli ti to připojení dovolí, poslala bys mi prosím pár odkazů? 

Ve čtvrtek mi vyjde článek v magazínu Proč ne?!, pak v Hipsterovi, taky píšu pro Módní 

peklo a Prima Living, ale to jsou krátké lifestylové články, u kterých většinou není ani autor. 

Kdybys o to stála, měla bys případně víc příležitostí si vydělat psaním? 

Asi ano, kdybych se víc snažila, měla větší disciplínu, byla více online, všechno mi netrvalo 

tisíc let… 

http://adelaodjela.cz/
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Je to finančně únosné v poměru příjmy a výdaje? Jak bys cenově porovnala Jižní 

Ameriku s Českem? 

Není, žiju ze svých úspor. Levnější je zatím jen Nikaragua. Panama i Kostariky byly dražší 

než ČR. Ale snažím se žít hodně low cost, občas si přivydělat (ať už skrze články, nebo jsem 

třeba prodávala sladkosti na pláži), dobrovolničit (a neplatit tak za ubytování) apod.  

Když píšeš, musíš mít dohodnuté dopředu, kam budeš psát, nebo to řešíš takzvaně za 

pochodu skrze známé v redakcích? 

Oboje. Něco mám dohodnuté, něco je za pochodu.  

Nepřemýšlela jsi o psaní v angličtině/španělštině? Jsou weby, které hledají nomády pro 

psaní na zakázku, často jsem teď narazila na psaní v angličtině třeba o Mexiku nebo 

Jižní Americe. 

Zatím ne. Oba jazyky sice ovládám, ale nejsem si jistá, že natolik, abych v nich psala dobře. I 

v češtině mi to trvá vždycky hrozně dlouho, v cizím jazyce by je mi to v poměru času a 

příjmu nevyplatilo.  

Když jsi nejela primárně pracovat, co je tedy tvůj hnací motor? 

To sama nevím :) Prostě mě to sem nějak táhlo a cítila jsem, že to musím udělat. Tak jsem 

tady. A strašně mě to baví.  

Vidíš rozdíl v termínu digitální nomád a freelaner? Je v tom rozdíl? 

Myslím, že digitální nomád má svou pevnou pracovní rutinu, domluvené zakázky a klienty. 

Freelancer pracuje více méně nahodile a příležitostně. Ale to je moje vnímání, třeba se pletu.  

Jak řešíš sociální a zdravotní pojištění, jsi odhlášená? Co cestovní pojištění? 

Jsem odhlášená a cestovní pojištění mám na rok.  

Jak řešíš bezpečnost na cestách?  

Očkování mám, pas mám jeden, karty dvě (teď mi dochází, že bych je neměla mít v jedné 

peněžence... :D) Takže asi tak.  

Jak pro nomády fungují daně? Daníš jako OSVČ/nezaměstnaná tady v Česku? 

Z OSVČ jsem se odhlásila, peníze dostávám na honorář, který už mi chodí zdaněný.  

Internet je pro každého digitálního nomáda alfa a omega, jak to řešíš? Předpokládám, 

že deadliny se týkají i tebe. 

Deadliny samozřejmě dodržuji. Data si nekupuji, spoléhám na wifi. Ale pokud zrovna nepíšu, 

snažím se být online co nejméně.  

Kdybys měla vypíchnout největší pozitiva a největší negativa, co by to bylo?  

+ Svoboda, klid, větší kreativita i inspirace, vlastní organizace času (to je i negativum), 

pozitivní energie, slunce, příjemné prostředí k práci (hamaka, pláž, terasa apod) 
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- nutnost mít silnou vůli a disciplínu, vlastní organizace času, připojení k internetu, v mém 

případě omezená technika – píšu na velkém telefonu, ke kterému jsem si připojovala 

bluetooth klávesnici, než mi ji ukradli. Nemám onen profi foťák ani počítač.  

Vidím a čtu, že jsi zrovna teď v Nikaragui, jak vidíš svou perspektivu? Někdo se vrací 

domů aby vydělal na další cestu, někdo vydělává tak, že může žít na cestách, jak jsi na 

tom ty? 

Domů se musím vrátit na sestřinu svatbu. A samozřejmě, že se mi toulavý boty jen tak zout 

nechce. Nespíš se budu snažit najít způsob, jak si vydělávat lépe na cestách. Možná bych 

mohla začít u té disciplíny… 

Znáš web Hedvabnastezka.cz, případně jiné weby, které (nejen) cestovatelské články 

vykupují? 

Hedvábnou stezku znám, ale nevěděla jsem, že kupují články. Je pravda, že jsem si tyto 

možnosti ani moc nezjišťovala. Říkám, nejela jsem sem primárně pracovat... ale určitě to je 

dobrá možnost. 

Doporučil/a bys jiným lidem, aby se sbalili a odjeli? 

Rozhodně. A všem.  

  

http://hedvabnastezka.cz/
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Otto Hauck: 

Řekněte mi, proč jste přispívání na fotobanky vzdal? 

Já ani pořádně nezačal. V prvé řadě to bylo z důvodů technických, kdy jsem neměl ani počítač 

ani skener. To bylo v době před masivním nástupem digitálních fotoaparátů (před rokem 

2002). Dále, skenování diapozitivů po kamarádech anebo ve fotolabech bylo časově náročné a 

taky to nebylo nejlevnější. Prostě jsem to vzdal. 

V pozdější době se mi na několikrát nepodařilo nahrát na web potřebných 10 fotek na 

posouzení v Shutterstocku; takže tady jsem to nakonec nikam nedovedl.  

Proč Vám přijde, že za analogu to bylo snazší – přesycení trhu dneska? 

V době kdy se fotilo jen na film, bylo mnohem méně fotografů, kteří mohli přispívat do 

fotobanky. Fotografie se musely buď dodatečně digitalizovat pomocí skenerů anebo se dělaly 

duplikáty diapozitivů, protože často existoval jen jediný originální snímek. Duplikáty byly 

časově a finančně náročné. Tím se nemohl zabývat každý. Digitalizace fotografování velmi, 

opravdu velmi zjednodušila, a tak zpřístupnila dobrou technickou kvalitu snímků masám. 

Dnes přispívá do fotobank tolik fotografů, že jen při letmém zhlédnutí obsahu různých 

fotografických webů, naprosto ztrácím chuť se k této mase přidávat. Neříkám, že to tehdy 

bylo fotografování snadnější než dnes, ale konkurence byla určitě menší. 

Kam jste dříve prodával fotky, případně fotky a články? 

Před nějakými patnácti dvaceti lety jsem dodával fotografie buď do cestovatelských a 

outdoorových magazínů anebo do knižních projektů. Honoráře tehdy činily něco mezi dvěma 

až sedmi tisíci korunami za článek. Případně 250 Kč za otištěnou fotografii. Záleželo na 

rozsahu článku a počtu fotografií. Rozhodně to bylo zajímavé a dalo se tak pěkně vydělat. 

Jakou tematiku nejčastěji fotíte a kde? 

Od počátku mého fotografování fotografuji stále to stejné. Tedy krajinu, rostliny, zvířata, lidi 

kolem mě. Začínal jsem fotografovat snad již od svých pěti šesti let při výletech a cestování a 

dělám to tak dodnes. Jedna věc co se v průběhu času měnila, je technika a zkušenosti; motivy 

jsou víceméně podobné. Další co se mění, jsou destinace. Fotím doma, na horách, u moře. 

Podle toho kam jedu. Jako inspirace mi slouží četba knih o přírodě, cestopisy; v dnešní době i 

různé blogy anebo vlogy na Youtube. Tam se dá najít hodně inspirace. Fotografuji hlavně při 

cestování a během vycházek do přírody. Tedy mohu říci, že fotografuji při cestování, ale 

nefotografuji proto, abych cestoval. 

Mám účet na Fine Art  America, ale nejsem tam aktivní. Jednak nechci platit poplatky za 

nahrávání fotografií, za druhé, když vidím, jaké fotografie se dnes prodávají, nemám ani chuť 

něco takového vytvářet. Fotografie pro mne vždy představovala svobodu a chci si 
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fotografovat jen to, co chci vytvářet anebo dokumentovat z nadšení pro věc. Nechci podléhat 

marketingu a požadavkům trhu. Tím neříkám, že se fotografování pro fotobanky již nikdy 

nebudu věnovat. Možná, až někdy budu mít lepší techniku, tak se do toho pustím. 

Když se ohlédnu zpět do doby, kdy jsem začínal fotografovat, vidím, že mé fotografie 

získávají hlavně historickou, dokumentární hodnotu, protože svět dnes vypadá úplně jinak než 

v 80 letech 20. stol.. Spoustu věcí vzal čas a dnes již neexistují. Zůstávají zachovány pouze na 

fotografiích. Tomu říkám hlavní přínos fotografie. Pro mě je komerční měřítko oproti 

dokumentární hodnotě fotografie podružné. 

Fotografování pro fotobanky je určitě svazující a omezující pro člověka, který má focení jen 

jako hobby a cvaká si fotky, jak ho napadne. Nevím, jak to dělají jiní fotografové, ale pokud 

fotografuji krajinu nebo krajinný detail jen tak z ruky a neplánovitě, ne vždy vznikne 

publikovatelná fotografie. Stačí si fotku zvětšit v počítači na 200%, a hned je vidět 

ostrost/neostrost. 

Tedy fotografování pro fotobanky musím být cíleně zaměřeno pro aktuální poptávku trhu a 

musí se maximalizovat technická kvalita, alespoň u těch větších fotobank. 

Předně si myslím, že fotografie by měla sloužit jako dokument a umění, a především pro 

vzdělání. Nejlépe s nějakou přidanou hodnotou, tedy výtvarnou nebo třeba environmentální. 

To je aktuální zejména při současné globální krizi, kdy nám mizí obrovským tempem původní 

krajina a příroda přímo před očima. 
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Andrea Vránová 

Proč ses rozhodla stát digitální nomádkou?  

Protože jsem vždycky snila o cestování, o poznávání světa v celé šíři. A vědět, že člověk 

nemusí za tři týdny odjet domů jen kvůli tomu, že vyčerpal všechny našetřený peníze, je 

osvobozující. 

Jaké je prosím tvoje dosažené vzdělání a věk? 

Mám bakalářský titul a je mi 26. 

V jakých médií jsi dělala v ČR a co konkrétně? 

Nevím, jestli myslíš celkově, nebo jen při nomádění, tak to vezmu popořadě. Z Thajska jsem 

tehdy přispívala na server Lifee.cz. Není to něco, čím se chlubím, lifestylový články 

podobnýho rázu jsou mi s odstupem cizí, ale od začátku jsem ho v podstatě tvořila sama a 

šéfovala mu, byla to pro mě nová zkušenost, chtěla jsem si vyzkoušet, jestli vůbec dovedu 

psát několik textů za jeden den. 

Předpokládám, že odpověď znám, ale proč jste se s Adamem po půlroce vrátili do 

Česka? Myslela jsem, že jste plánovali odjet na delší dobu. 

Přepokládáš správně, začal se mi klenout pupík. 

Co byl první impulz sbalit se a odjet? 

Nejprve mě navnadil rozhovor, kterej jsem pro Lifee.cz vedla s asi nejznámějším tuzemským 

digi nomádem Adamem Marčanem. Nadšeně jsem o tom všem vyprávěla Adamovi 

(manželovi, pozn. aut.) a ten prohlásil, proč bychom to nezkusili? Načež jsem zajásala, 

protože jsem vždycky toužila cestovat a asi mi chyběl někdo, kdo řekne "Jedem". Před 

odjezdem jsme ještě byli na kurzu Adama Marčana na téma digitální nomádství, což bylo 

hodně přínosný. Práci jsme tehdy řešit nemuseli – oba jsme víceméně pracovali online a 

šéfové proti tomu nic neměli, pokud budeme odvádět náležitou práci. Pak jsme jen museli 

zařídit vystěhování bytu a všemožný doklady a potřebný věci na cestu. 

Co teda konkrétně jsi dělala? Psala články? To znamená redaktorská a editorská práce? 

Psala jsem lifestylový články/zprávy do všech sekcí Lifee.cz (Psychologie, Cestování, Jídlo, 

Bydlení, Trendy). S tím souvisela i práce s fotobankami a původními zdroji, později jsem 

dělala i vlastní rozhovory na dálku a zřídka přihodila nějakou reportáž/shrnutí/recenzi (třeba o 

filmu Youtubeři). Souvisela s tím hodně i úprava obrázků do správnejch formátů, vlastní 

fotokoláže a celková správa webu (Facebook, Instagram – taky se tim moc nechlubim, neměla 

jsem žádný znalosti SEO). Vybírala jsem obsah, tvořila ho, upravovala, propagovala, 

komunikovala s píáristy. Platili mi o pár tisíc míň, než je současná průměrná česká mzda, což 

v pohodě pokrylo náklady na život v Thajsku a na Bali bohatě, dokonce i s možností menší 

http://lifee.cz/
http://lifee.cz/
http://lifee.cz/
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rezervy, pokud člověk nechodil po turistických lákadlech a nepil drinky v podnicích určených 

pro turisty. Jinak moje práce se vlastně vůbec nezměnila, jen byla výhoda, že jsem měla 

oproti Česku pětihodinovej předstih, takže jsem klidně mohla začít psát v poledne.  

 

Píšeš blog o zero waste, je to spíš koníček, nebo z něj máš i nějaký příjem? Nějak jsem si 

nevšimla spoluprací, tak se ptám, někdo to nepublikuje, že jde o spolupráci. 

Nemám žádný spolupráce a spíš se jim bráním. Ráda něco vyzkoušim a řeknu, jaký to reálně 

je – možná tedy i doporučim. Zatím mě oslovily dvě firmy s propagací produktu. Jeden bude 

v blízké době součástí kompletní recenze různých značek produktů a druhej jsem asi 

prokaučovala. Týkal se kampaně jedný firmy, která se zaměřovala na eko montessori hračky, 

což bych ale zase asi neměla problém propagovat – je mi to blízký. U tuzemskejch blogerek 

se mi placený spolupráce ve formě třeba IG postů většinou příčí – napíšou často nějakej 

příspěvek jakoby ze života a jen do toho zašroubujou onen produkt. A sorry, ale psát o tom, 

jak je příjemný se nechat hýčkat nějakým krémem, zatímco marodíš, je pro mě strašně okatý a 

iritující, byť ten krém může blogerce vyhovovat (není to konkrétní příklad, ale často vidim 

příspěvky takovýho druhu). 

 

Byla jsi freelancer, nebo zaměstnanec? 

Já jsem byla na živnostňák, ale pod firmou. 

 

Jak jste řešili bezpečnost na cestách?  

Měli jsme dva pasy, idálně (ne vždycky) hotovost roztroušenou na víc místech (já na to 

kašlala a nic mi neukradli), nemít cennosti na viditelným místě (na to jsem doplatila, když mi 

pravděpodobně na Koh Samui čorli mobil), mezinárodní řidičák, vyhýbat se divočejším 

rázům přírody bez lokálního doprovodu kvůli hadům nebo moři s výskytem portugalských 

medúz, dodržování thajský etikety, protože třeba sahat na hlavu je (teď nevím, jestli určitě, 

ale zřejmě) trestný nebo aspoň pohoršující. Snad úplně nejhorší je jakákoliv dehonestace 

tamního dnes už bývalýho krále Bhumibola Abduleye. Helmy na skútr asi zmiňovat nemusim. 

Pak dát si pozor, z jakých bankomatů vybíráš – je lepší vybírat ty u rušných míst, obchodních 

center, můžou s tím prej být nějaký potíže. Jo a jezdit pomalu na skútru (ale ne zas tak 

pomalu, jako když ti při jízdě do opravdu strmýho kopce vleze kohout a tobě nezbyde nic 

jinýho než položit motorku na asfaltu.) 

Jak funguje danění online práce? 
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Daně jsem řešila před odjezdem a pak klasicky nadcházející rok v daňovym přiznání, žádný 

zvláštnosti, uplatňovala jsem paušální výdaje a z toho se pak po odečtení slevy na poplatníka 

dělá nějaký to procento. I když jsem byla v zahraničí, pracovala jsem pro českou firmu. 

Internet, alfa a omega pro každého digitálního nomáda, jak jste to řešili vy? Veřejná 

wifi? Vlastní hotspot? Předokládám, že deadliny se týkají všech. 

Vybírali jsme ubytování podle recenzí na wifi - asi nejzásadnější kritérium. I tak bylo fajn mít 

ale koupenou místní simku s daty – někdy ten signál haproval. Někdy dost. 

Jak bys to zpětně zhodnotila? 

Pozitiva – práce odkudkoliv po dohodě s šéfem, pokud nejste svým pánem, rychlost dodání 

práce, komunikace s nadřízenými a spolupracovníky na dálku (ale zase ne okamžitě jako v 

kanclu), práce v prostředí, který ti je příjemný a sympatický, vlastní regulace teploty v 

místnosti, pauzy tak, jak si je určíš ty, žádný zdvořilostí konverzace u kafíčka, který ti nic 

neříkaj a ještě tě zdržujou. Pak samozřejmě možnost rozvrhnout si práci třeba i do celýho dne, 

pokud není závislá na hodinách (u mě byla, protože vydávat články v deset večer neni moc 

dobrý), potřebuješ k tomu jen komp a wifi a můžeš pracovat kdekoliv a kdykoliv, neztrácíš 

čas dojížděním - pracuješ třeba i půl hodiny po probuzení, nejsi ve stresu z přítomnosti 

nadřízenýho, nejsi rušená konverzací ostatních kolegů v kanclu, nemusíš nasakovat stres a 

negativní energii z výtek k práci nebo mezilidských neshod, který se tě netýkaj, zkrátka větší 

klid a svoboda při práci 

Negativa - sníženej sociální kontakt, opožděnější komunikace nebo pomoc s nějakým úkolem 

(telefonovat si z Thajska do Čech nevyjde úplně nejlevnějc), při cestování to riziko nestability 

wifi, riziko toho, že pracuješ od rána do večera, protože nemáš omezenou pracovní dobu 

(pokud si to neumíš sama ohraničit), splynutí pracovního a osobního života a světa, "nepřijdeš 

z práce domů s čistou hlavou", a pak modrý záření z obrazovky a riziko syndromu karpálního 

tunelu, bolavejch zad a držení těla ála neandrtálec. Pak taky to, že díky volnosti můžeš strávit 

spoustu času prokrastinací třeba při dělání domácích prací, který tě "rušej" (ten dozor 

nadřízenýho neni vždycky na škodu). Zároveň má člověk míň pohybu přes den, může od rána 

do večera jen sedět/ležet – při sedavym zaměstnání pak i blbá chůze na MHD a z MHD domů 

může bejt příjemně osvěžující a čistit hlavu. 

Vidíte se v dohledné době zase na cestách? Myslíte, že i s chlapečkem se dá cestovat a 

pracovat online? 

Plánujeme se vydat na cesty příští rok, ale spíš v režimu dovolený. Věřím, že se určitě dá 

nomádit i s dětma, Saša z blogu Saša jede je toho důkazem, jsou mu asi dva a procestoval 

minimálně 40 zemí světa. Vzhledem k tomu, že Adam už nepracuje online z domova, se 



 77 

nabízí tahle varianta – vyrazit do Asie třeba na pět tejdnů, tentokrát ale nebudeme muset 

pracovat a celý to budeme moct věnovat poznávání. Takže cestovat jo, pracovat ne. 

Doporučila bys takovou zkušenost? I s těmi negativními částmi? 

Jo. JO! S mateřstvím dvě nejzásadnější věci v mym životě, díky kterým jsem vyrostla, 

dospěla, který mi dali obří balík zkušeností do zbytku života. A doporučuju vyjet v páru! 

Cestování ho prověří. Člověk se dostane do spousty situací, voleb, který můžou a nemusej být 

příjemný. A vzhledem k tomu, že je člověk desetitisíce kilometrů daleko od domova, rodičů, 

přátel, musí si poradit sám. S cestováním se člověk osamostatní, zesílí jeho víra ve vlastní 

rozhodnutí, stane se nezávislým. Začne si víc vážit rodný země, lidí, který kolem sebe má, 

utříděj se mu hodnoty. Když je člověk na hony daleko od běžnýho stereotypu, je i daleko od 

zajetejch vzorců myšlení a chování, jeho mysl je odpočatá, klidná a žije si vlastním životem, v 

rytmu, člověk v zahraničí úplně zapomene na starosti, a naopak se v jeho mysli vynořej jeho 

sny, touhy, jeho pudovost a přirozenost. Jeho intuice. Cestování ho může přivést k 

rozhodnutím, který odkládal dlouho – nechce ani pomyslet na to, že se vrátí domů a zase se 

bude točit v kruhu nejistot, strachů, nefunkčních vztahů a ubíjející práce. Jo a taky vám 

cestování může pomoct počít dítě. A není to jen plytká fráze, věřím tomu, že je to jednodušší, 

protože dva v páru jsou oproštěný od stresů z práce a z okolních vztahů, a hlavně z 

každodenních stereotypů.  
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Adam Vrána: 

Ahoj, moje první otázka je: Adame, proč ses rozhodl stát nomádem? 

Já od začátku nechtěl být nomádem, snažil jsem se jen vyhnout klasickému zaměstnání a. k. a. 

chození do práce od 9 do 5. Lákalo mě být freelance, sám si organizovat pracovní dobu, dělat 

z domova atd. Zhruba po roce se to začalo trochu dařit, byl jsem schopný se takhle uživit a 

vyhovovalo mi to. Že existuje něco jako digitální nomádství, jsem se dozvěděl až po delší 

době, co už jsem do nomádské škatulky zapadal, akorát jsem si to neuvědomil. Vlastně to, že 

můžu být (a že de facto jsem) nomád, jsem si plně uvědomil až na kurzu Adama Marčana 

někdy v srpnu 2016. Teprve tam mi pořádně došlo, že se svojí prací nemusím trčet celý život 

na jednom místě. 

Jaké je tvoje dosažené vzdělání a věk? 

27 let. Odchodil jsem pár semestrů na FSV UK, ale to se asi nepočítá, takže dosažené 

vzdělání je střední s maturitou (hotelovka). 

V jakých médií jsi dělal v ČR a co konkrétně? 

Než jsme jeli, dělal jsem hlavně pro TOPZINE.cz. Nejdřív redaktora a později editora 

hudební rubriky. Plánoval jsem komplet celý obsah, sestavoval redakční plány, korigoval 

články kolegů, snažil se je školit, dávat feedback, nabíral nové redaktory a fotografy, 

zařizoval akreditace na akce, dělal rozhovory, komunikoval s PR manažery… mraky práce a 

svého času i spousta zábavy. 

Předpokládám, že odpověď znám, ale proč jste se, manželé Vránovi, vrátili do Česka? 

Dva důvody. 

První je ten, že se nám stýskalo. Svět je krásný místo, ale teprve mimo ČR mi došlo, jak jsme 

mimo svoji domovinu zranitelní. Stačil i menší průšvih a jediný, na koho se můžu spolehnout, 

je Andrea. Kamarádi X tisíc kilometrů daleko, totéž rodiče. Na jednu stranu to vztah mezi 

dvěma lidma upevní, na stranu druhou si rázem uvědomíš, jak křehký tvoje bezpečí je. O to 

víc, že jsi v zemi, kde se nehoda na skútru stane raz dva a kde i ve městě můžeš potkat 

smrtelně jedovatýho hada. Mě už na konci začaly chybět i takový prkotiny jako obyčejná 

procházka lesem. To, že se můžu projít v přírodě beze strachu z nějaký jedovatý havěti. ČR 

teď díky tomu vnímám s daleko větší vděčností jako svůj domov, kde se fakt cítím skvěle a 

kde si prostě nemáme na co stěžovat. 

No a samozřejmě tušíš správně, že hlavní důvod návratu byl Ignác. Těhotenský komplikace 

v mimoevropských nemocnicích řešit nechceš. Ani tak ne kvůli úrovni zdravotní péče, ta je, 

myslím si, srovnatelná. I jedna noc v nemocnici ale vychází na nějakých tuším 12 000 Kč. 

Všechno samozřejmě platíš ze svého, pojišťovna to proplácí až zpětně. Takže tak. 

http://topzine.cz/
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Nejde se úplně ze dne na den sbalit a odletět, jak to začalo pro tebe, co byl ten impulz? 

A víš, že jde? Celý je to o tom naučit se povznést nad dogmata, kterým lidi kolem běžně 

berou jako pravdu. Např. já už dneska vím, že by mi stačilo blbých 10 tisíc, abych se sebral, 

koupil letenku, a do týdne byl v prachu. Bejt sám, bez Andrey a Iggyho, tak ani tu dálkovou 

práci bych mít nemusel. Kdo to chce v zahraničí zvládnout, ten to zvládne, ať je to ve 

výsledku jakkoliv punkový. Obejde třeba pár hostelů a nabídne, že bude dobrovolničit 

výměnou za jídlo a nocleh. Třeba to nevyjde, ale třeba taky jo. Tomuhle tématu volnýho 

cestování se věnuje XY blogů, shodou okolností o tom sám teď pro jeden web píšu článek a 

hodně mě fascinuje, kolik možností dneska lidi mají. Dobrovolničení je jen jedna z nich. 

Jinak co se impulzu týče, na to snad odpovídá první otázka… zkrátka mi došlo, že když můžu 

pracovat z domova, stejně tak můžu dělat i od Andrey babičky v jižních Čechách anebo třeba 

právě z Asie. Časová pásma už nehrajou roli. 

Co konkrétně jsi dělal a jak to bylo honorované? A co ceny v Thajsku, bylo možné z 

vydělaných peněz normálně žít bez nějakého omezování, nebo jste částečně žili i z 

úspor? 

Dělal jsem hlavně produktový copywriting, konkrétně popisky na web pro jeden internetový 

e-shop (jako maskota mají mimozemšťana J). S výší honoráře nemůžu být konkrétní, ale 

aspoň rámcově, nad 10 000 měsíčně jsem si vydělal, což k přežití stačilo víc než bohatě. 

Pochopitelně to jistily nějaké úspory, z nich jsme platili převážně letenky. Ale protože život v 

Asii dva roky nazpět vycházel zhruba třikrát levněji než v ČR, v pohodě jsme vyžili z toho, co 

jsme vydělali. Jakože na naše jinak skromný poměry mám pocit, že jsme si žili fakt hodně 

dobře. Třikrát a někdy i víckrát denně jsme chodili na jídlo ven, měli pronajatou motorku, lili 

do ní benzín, občas jsme si udělali radost nějakýma sladkostma ze sámošky. Obzvlášť jídlo 

vycházelo v poměru cena X kvalita strašně výhodně. Za čtyřicet korun jsem dostal Pad Thai, 

na který dodnes vzpomínám, a mohl jsem si ho dát prakticky kdekoliv, v 90 % případů 

chutnalo skvěle. Když jdu jíst do restaurace tady v ČR, zaplatím za to skoro desetkrát tolik a 

přestože je to fajn, odvařenej z toho rozhodně nejsem. Proto si radši jídlo děláme doma. 

Když jste odlétali do Asie, měli jste dohodnuté dopředu, jak budete pracovat a co psát, 

nebo jste to řešili takzvaně za pochodu?  

Andrea byla zaměstnaná a já už delší dobu pracoval pro Alzu a pár menších klientů. Nebylo 

moc co řešit. Věděli jsme, že musíme každý den odvést nějakou práci, to pro nás byla priorita. 

Samozřejmě ne vždycky se šlo dobře soustředit, ale výhodou byl právě ten časový posun. 

Klidně jsme mohli pracovat částečně večer a pořád to byly v ČR časy, které nadřízeným 

nevadily (nebo to aspoň nedali najevo). 
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Bylo práce dost, případně – hledali jste další možnosti, jak ještě pracovat? 

Práce byla spousta, na nedostatek si rozhodně nemůžu stěžovat. Ale já jinak hledal další 

možnosti – těsně před odletem z Thajska na Bali mě chytla šílená tvůrčí krize. Dvě bokovky 

se podařilo sjednat, k tomu jsem nějak šudlil texty pro Alzu a se skřípěním zubů to nějak 

pokračovalo. Po čtrnácti dnech se to nějak srovnalo a já byl zas docela v pohodě. Dokud mi 

Andrea neukázala pozitivní těhotenský test. 

Nepřemýšlel jsi i o psaní v angličtině? Jsou weby, které hledají nomády pro psaní na 

zakázku, často jsem teď narazila na poptávku po článcích o cestování.  

Přemýšlel a právě na cestách jsem hodně psal. Pro nikoho konkrétního, založil jsem si prostě 

blog na Medium.com a každý den jsem to plnil obsahem… takový úvahy, souhrny myšlenek, 

co mě zrovna napadlo. Za čtyři měsíce to shráblo nějakých 500 followerů, ale už dlouho jsem 

na to nešáhnul… co jsme v ČR, chybí mi flow. Takže to můžu použít leda jako referenci do 

budoucna. 

Byli jste freelanceři, nebo zaměstnanci? 

Spolupráce s Alzou byla hodně specifická… rozsahem a množstvím odvedené práce to bylo 

hodně blízké klasickému zaměstnání, ale nemusel jsem striktně plnit deadliny a pracovní 

dobu jsem si taky určoval sám. Pracoval jsem nicméně na živnostňák, takže to beru spíš jako 

freelancing. 

Jak jste řešili bezpečnost na cestách? 

Měli jsme dva pasy, základní očkování na žloutenky, břišní tyfus a vzteklinu a přesně jak 

píšeš, dvě platební karty. Plus jsme oba víceméně optimisti, vždycky jsme věřili v nejlepší 

možný scénář, na druhou stranu bez špetky obezřetnosti je tahle víra podle mě k ničemu. 

Zpětně vím, že jsme cestovali dost lehkovážně. Např. ani jeden z nás neměl řidičák na 

motorku. Kdybychom bourali a dozvěděla se to pojišťovna, máme na krku dluh v řádech 

statisíců. Takže jsme fakt rádi, že se nic nepřihodilo. 

Jak pro nomády fungují daně? Danili jste příjmy (technicky vzato z Asie) tady v Česku? 

Někteří nomádi dostávají tzv. zdaněný honorář, tak mě zajímá, jak to bylo ve vašem 

případě, i s ohledem na to, že jste odjeli před více než dvěma lety, tedy na začátku té 

„české nomádské“ vlny. 

Daně jsme řešili těsně před odjezdem. 

Internet je pro každého digitálního nomáda alfa a omega, jak jste to řešili vy? Veřejná 

wifi?  

Většinou veřejná Wifi. Je ale fakt, že v Asii jsem se naučil používat data, vycházejí tam totiž 

o dost levněji než u nás. Deadliny se mě moc netýkaly, to spíš Andrey. 

https://medium.com/@adamvrna
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Kdybys měl shrnout celou zkušenost v pár bodech, co bys vypíchl? 

Negativa: 

1)      Řešení jakýchkoliv problémů trvá o dost déle a není tak osobní. Ve smyslu, že se třeba 

nemůžu o některých věcech rozpovídat, tak aby je můj klient nebo nadřízený pochopil v plné 

šíři a mohl podle toho adekvátně reagovat. Prostě face to face komunikace je o dost 

důraznější, přímější a je větší šance, že se věci začnou hýbat správným směrem. To u onlinu 

docela vázne. 

2)      Závislost na internetu samozřejmě. 

3)     Sklony prokrastinovat… o tom asi nemá smysl se rozepisovat. Na jednu stranu mě práce 

online naučila blokovat si sociální sítě, takže na ně skoro nechodím. Na druhou stranu jsem to 

nahradil YouTubem. Hlava si vždycky cestičku k prokrastinaci najde. 

Pozitiva: 

1)      Místo a čas (většinou) nehrají roli. 

2)      Lekce sebekázně a sebeorganizace jak sviňa. Fakt se divím, že se tohle člověk musí 

naučit sám prací online, a že se to ještě neučí na školách. Za mě asi jedna z top věcí, kterou 

jsem si z toho odnesl. 

3)   Nepracuješ v kolektivu a tak tě neovlivňuje jakákoliv nasranost a jiné nálady lidí okolo. 

Netrávíš čas u kafíček, nekecáš o blbostech, nikdo se tě neptá, co máš dneska k obědu. Se 

svojí introvertní povahou tuhle věc strašně oceňuju. Prostě člověk je sám za sebe a to, jakou 

má a bude mít náladu, je jen na něm. Vymlouvat se na kolektiv nemůže. 

Vrátili jste se domů, vidíte se v dohledné době zase na cestách? Myslíte, že i s 

chlapečkem se dá cestovat a pracovat online? 

Já nedávno práci změnil, od copywritingu jsem emigroval k plotně do jedné Pohlreichovy 

restaurace. Psaní se pořád věnuju, ale jen po troškách a když se mi chce. Být offline a 

v přímém kontaktu s lidma plus dělat fyzicky je po letech za klávesnicí hodně příjemná 

změna. A s chlapečkem se určitě cestovat dá. V praxi pro něj zařídíme totéž co pro nás, tj. 

nějaké očkování a doklady. Možná taky odbavíme jedno zavazadlo navíc. Ale jinak žádná 

velká komplikace. I práci si umím představit. Řešil bych to tak, že bych si ráno přivstal, a 

třeba od 6 do 12 pracoval. Ať už v coworking centru, v kavárně anebo někde v samostatné 

místnosti v penzionu. Všechno jde. Rozhodně ale tentokrát pojedeme na kratší dobu, v práci 

by na mě 4 měsíce čekat asi nechtěli. 

Doporučil bys jiným lidem, aby se sbalili a odjeli? 

Nic mě nenaučilo a neposunulo tolik, jako tenhle náš trip do Asie. Kdo má možnost odejít ze 

střední nebo vejšky jen aby mohl cestovat (i kdyby měl těsně před diplomkou) ať to udělá. 
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Z těchhle zkušeností bude čerpat celý život. Ve srovnání s tím je pro mě diplom k smíchu. I 

když nijak nepohrdám kýmkoliv, kdo se rozhodně zvolit střední cestu, tj. studovat a ve 

volném čase cestovat. I to se počítá. Hlavní je  vidět, a pochopit, že svět není jen to, co vidím 

z okna a co si přečtu na internetu. A hlavně si to zažít. Bloggerka Pája mi o tom sice může 

poutavě psát a fotit, někdo jinej mi to může nahrát na YouTube. Ve finále je ale klíčová ta 

moje zkušenost, tzn. sebrat se a vyrazit sám za sebe a po čase si tuhle zkušenost zreflektovat, 

dát si do souvislostí s každodenní realitou a zhodnotit si na tom, jestli je opravdu život v ČR 

tak hrozně na levačku, jak všichni tvrdí. Za mě rozhodně není. 
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Příloha č. 2: Seznam kódů 

 

blog  

budoucnost  

cestování  

cestovní pas  

cíl  

článek 

deadline 

doklad 

efektivita 

fotografie 

impuls 

lákadla 

motivace 

možnosti 

návyky 

nemoci 

nevýhoda 

nezávislost 

očkování 

 

odklad 

ohodnocení 

organizace 

platební karty 

pojištěné 

práce 

pracovní morálka 

praxe 

priority 

proces 

přemáhání 

rutina 

sen 

schopnosti 

strach 

svoboda 

uvědomění 

zranitelnost 

 


