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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 
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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/


 70 

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 
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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 

 


