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
napracovním 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).

