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Anotace 

Cílem bakalářské práce Postavení žen novinářek v českých médiích na konkrétním příkladu MF 

DNES od roku 1989 do současnosti je analýza potenciálního vlivu genderu v žurnalistické profesi. 

Prostřednictvím rozboru článků vydaných v tištěném deníku MF DNES práce představuje, o 

jakých tématech a do jakých rubrik ženy píší a kolik procent mediálního obsahu vytváří. Pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů se dvěma současnými a čtyřmi bývalými redaktorkami z deníku je 

následně představena i sebereflexe samotných novinářek. Respondentkám byly nejprve pokládány 

obecné otázky ohledně charakteristik žurnalistické profese, následně pak otázky zaměřující se na 

potenciální vliv genderu v redakční kultuře a přítomnost nerovností, kterým mohou ženy 

v žurnalistice čelit. Osobní výpovědi, které jsou založeny na zkušenostech, myšlenkách, pocitech 

a přáních zpovídaných novinářek, přináší jiný vhled do problematiky než teoretická a analytická 

data. Obsahem teoretické části je nastínění vývoje postavení žen v profesi. Významný prostor je 

věnován vlivu genderu v redakci a genderovým stereotypům, rozdílům a nerovnostem, které se 

v novinářském prostředí nejčastěji vyskytují. 

 

Annotation 

The aim of this Bachelor's thesis The position of female journalists in Czech media. A case study 

of MF DNES from 1989 up to the present is to analyze the potential influence of gender in the 

journalistic profession. Through the analysis of articles published in the Czech daily MF DNES, 

the thesis presents in which sections women publish their stories, what type of news they cover and 

to what extent they cocreate the media content. The self-reflection of the female journalists 

themselves is presented through semi-structured interviews with two current and four former 

newsroom members. Interviewees answered several general questions about the profession’s 

characteristics, followed by questions focused on the potential gender inequalities that women in 

journalism may face. Their experiences, thoughts, feelings and wishes provide an in-depth insight 

into the issue. The theoretical part deals with the development of women‘s position in journalism. 

Quite a significant part is devoted to the presnce of gender in newsrooms and gender stereotypes, 

differences and inequalities that occur the most in the journalistic environment. 

 

 



 

Klíčová slova 

zpravodajství, žurnalistická profese, gender, genderová nerovnost, segregace, hierarchie, 

feminismus 

 

Keywords 

news, journalistic profession, gender, gender inequality, segregation, hierarchy, feminism 

 

Title 

The position of female journalists in Czech media. A case study of MF DNES from 1989 up to 

the present 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala paní docentce Barboře Osvaldové za konstruktivní vedení a 

novinářkám, které se prostřednictvím výzkumných rozhovorů staly součástí práce. Děkuji také své 

rodině za podporu během studia. 



 

Poznámka k tezím 

Praktická část měla původně obsahovat analýzu článků publikovaných v deníku MF DNES od roku 

1990 až do roku 2021. Současně měly být analyzovány články z roku 1989, tedy těsně před tím, 

než se deník odtrhl od vydavatelství Mladá fronta. Článků podléhajících analýze mělo být vždy 

šest náhodně vybraných z konkrétního roku.  

Placená čtečka společnosti Mafra však digitalizované články poskytuje až od roku 2010. 

Také archiv Národní knihovny má v digitální podobě jen několik vydání, zbytek je přístupný ke 

čtení pouze prezenčně ve studovně. 

Z důvodu protiepidemických opatření jsem byla nucena zúžit zkoumaný vzorek, který ale i 

tak zůstal obsáhlý. Celkem práce analyzovala 3 137 článků z 84 vydání z období 1996-1998, 2010-

2015 a 2016-2020. Přestože většinu vydání tvoří pražská mutace deníku, z důvodu jejich absence 

v digitální podobě byla v období 1996 až 1998 použita severočeská a západočeská vydání.  

Naopak byla rozšířena druhá část praktické složky, kdy došlo k navýšení počtu rozhovorů 

se současnými a bývalými redaktorkami deníku MF DNES. Místo rozhovoru s jednou současnou 

a jednou bývalou, jsem vyzpovídala dvě současné a čtyři bývalé redaktorky. 
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Úvod 

„Existuje nějaký důvod, proč by žena měla být v žurnalistice méně úspěšná než muž? Já 

žádný nenacházím,“ napsal ve svém Praktickém návodu pro novinářky anglický romanopisec 

Enoch Arnold Bennett (1898). 

 

Tato bakalářská práce zkoumá postavení žen v českých médiích prostřednictvím analýzy mediální 

produkce Mladé fronty DNES a polostrukturovaných rozhovorů se současnými i bývalými 

redaktorkami deníku. Cílem práce je zjistit, jaký prostor mají novinářky-ženy v médiích 

k dispozici, jakými tématy se zabývají, případně jakým překážkám čelí. Genderová a feministická 

témata jsou mi blízká, proto jsem se jim rozhodla věnovat i v bakalářské práci. 

V Česku pracovalo v roce 2018 10,4 tisíce novinářů (Český statistický úřad, 2018), bohužel 

hlubší vhled do redakční kultury je omezený chybějícími statistikami o rozdělení mužů a žen 

v profesi. Práce si proto klade za cíl tuto neprobádanou oblast prozkoumat. Mužská dominance ve 

vedení médií je však dobře dokumentovaná a byla v redakcích přítomna po dekády – ženy jsou 

podstatně méně zastoupené ve vedoucích pozicích napříč takřka všemi profesemi a není tomu jinak 

ani v žurnalistice. Přestože 61 % všech absolventů vysokých škol jsou ženy, do řídících pozic v 

největších firmách v Česku se jich dostane jen 7 % (Mahdalová, 2016). Mezi šéfredaktory deseti 

nejčtenějších tištěných deníků není ani jedna žena, ve vedení zpravodajských webů je žena jen 

jedna (Naděžda Petrová v iDNES) – stejně jako ve vedení České televize a Českého rozhlasu 

(Adamčíková, 2021). 

Vůdčími osobnostmi v médiích jsou tak stále spíše muži – je jich více na řídících pozicích, 

vydělávají více peněz, podepisují se pod více článků a ve vyšší míře zpracovávají tzv. „hard news“. 

A to i přesto, že na katedrách žurnalistiky dominují studentky a ženy v redakcích převažují i ve 

věkové skupině do třiceti let, ve skupině 40 až 49 let jsou pak ženy zastoupeny ze 43 % 

(Adamčíková, 2021). Média zůstávají stále, jak konstatuje Vochocová, „maskulinními pevnostmi“. 

Například celosvětový trend feminizace školství je brán jako problematický, jelikož způsobuje 

nedostatek mužských vzorů ve školách, podobně lze jistě uvažovat i o oblastech médií, ve kterých 

jsou ženy oproti mužům zastoupeny podstatně méně. 

Mediální genderová studia (nebo také feministická genderová studia) stále častěji otevírají 

debatu rovnosti mužů a žen v žurnalistice; média zkoumají na základě mediálních obsahů, mediální 
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produkce a mediálních publik (Meehan, 1999, str. 150). Tato práce se soustředí především na 

mediální produkci, jelikož analyzuje postavení žen v novinářských institucích (redakcích).  

Genderové nerovnosti v žurnalistice se projevují v nejrůznějších podobách. Tato bakalářská 

práce zmiňuje například mizení žen z profese se zakládáním rodiny, jelikož sladění osobního a 

pracovního života pro ně v mnoha případech již není možné. Rodinný život novinářek také přímo 

souvisí s hypotézou pánského klubu, který je v profesi významně formován a upevňován po 

pracovní době – velmi často je totiž spojován s „hospodskou tradicí“. Pracovní doba ve 

zpravodajství je sama o sobě mnohdy velmi dlouhá a mimopracovních setkání se tak mohou 

účastnit pouze muži a bezdětné novinářky. To v důsledku prohlubuje genderovou segregaci na 

pracovišti. Práce se věnuje také problematice sexuálního obtěžování v rámci redakcí i například při 

výjezdech do válečných zón. 

Spolu s feminizací médií, ke které postupně s dominantním zastoupení žen na žurnalistických 

fakultách dochází, si vedení redakcí po celém světě začala uvědomovat, že přestože média 

nevytvořila společnost založenou na genderových stereotypech, v jejím udržování hrají klíčovou 

roli. V reakci na zmenšování genderové propasti se například generální ředitel britské BBC v roce 

2019 vyslovil pro cíl 50:50 (muži:ženy) napříč všemi programy stanice (Ruggeri, 2019). Se 

zvyšováním podvědomí o genderových nerovnostech (nejen) v žurnalistice se ženám začíná 

vycházet v ústrety i ve slaďování rodinného života s prací. Zatím jsme ale teprve na začátku. 

 

Struktura práce 

První část práce se věnuje vysvětlení a představení teoretických termínů, které je vhodné pro 

problematiku postavení žen v médiích znát. Teorie je následně rozšířena o roli genderu v redakční 

kultuře – práce se například dotýká segregace v redakcích a hypotézy pánských klubů. Představeny 

jsou také další překážky, kterým mohou ženy-novinářky čelit.  

 Praktická složka bakalářské práce je rozdělena do dvou částí a zahrnuje metody 

kvantitativní i kvalitativní analýzy. Nejprve byla provedena analýza 3 137 autorských článků z 84 

vydání z období 1996-1998, 2010-2015 a 2016-2020 deníku MF DNES. Cílem bylo zjistit, o 

jakých tématech ženy píší a do jakých rubrik přispívají – zvláštní důraz byl pak kladen na 

genderové rozdělení témat zdravotnictví, školství, rodina (včetně zdraví a zdravého životního 

stylu), armáda (včetně zbraní) a politika. Zkoumán byl také podíl článků, které se objevily na 

titulních stranách.  
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Druhá část praktické složky je koncipována formou polostruktovaných rozhovorů se 

současnými i bývalými redaktorkami deníku MF DNES, které se uskutečnily v průběhu února a 

března roku 2021. Redaktorkám byly pokládány otázky na vliv žurnalistiky na osobní život, 

přítomnost genderových stereotypů a hierarchie v redakcích nebo na možnosti skloubení mateřství 

a výchovy dětí s prací ve zpravodajství.  
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1. Teoretická část 

 

1.1 Vymezení pojmů 

1.1.1 Novinářská profese  

Definice žurnalistiky je poměrně jednoduchá: jedná se o produkt žurnalistů, který přináší informace 

o současném dění ve společnosti a reakcích, názorech na toto dění. Kromě jejích stěžejních pilířů 

– zpravodajství a publicistiky, rozlišujeme také žurnalistiku datovou, investigativní, mobilní, 

občanskou a participativní (Halada & Osvaldová, 2017, stránky 280-283). Novináři jsou těmi, kteří 

jsou zodpovědní za přípravu, nebo za přenos zpráv a dalších informací – jsou to reportéři na plný 

úvazek, spisovatelé, zpravodajové, sloupkaři, fotožurnalisté, další členové redakcí nebo editoři 

(Weaver, 1997, str. 22). 

Zpravodajství je jednou ze základních novinářských činností a zároveň i produktů této 

činnosti. Tato nejstarší forma žurnalistiky stojí a měla by stát na informacích a faktech, které 

vyhledává, analyzuje a předává svým recipientům. Zpravodajství by mělo být přesné, nepředpojaté 

a sloužící veřejnosti k utváření názorů (Halada & Osvaldová, 2017, str. 276). Stručná 

charakteristika zpravodajství podle Osvaldové zní: „Co je nového?“ (Osvaldová, 2020, str. 9). 

Žurnalistika v posledních letech prochází významnou proměnou, její společenské 

postavení, spolu s pracně nabytou nezávislostí na státní moci z ní v demokratických zemích udělaly 

„instituci svobody slova“, v době sílící nestátní ekonomické moci jako by to ale už nic 

neznamenalo. Proměna postavení žurnalistiky ve společnosti se přenesla i na novináře, profese ale 

nikdy nedosáhla takové míry profesionalizace, jaké se těší například lékaři či právníci (Jirák, 

Köpplová, & Wolák, 2011, stránky 7-8). 

Nedávný vývoj také zapříčinil významné zrychlení, zlevnění a digitalizaci – Franks 

současnou žurnalistiku přirovnává k „digitální operaci, která probíhá 24 hodin, 7 dní v týdnu, a 

která vyžaduje takovou míru odhodlání a účasti, že na nic jiného v životě nezbývá čas…“ (Franks, 

2013, str. 40). Tlak na rychlost tak pomalu vytlačuje i poslední zbytky kreativity. Participativní, 

občanská, mobilní žurnalistika a „turbo news“, spolu s dalšími výdobytky nových médií zároveň 

přispívají k úbytku novinářských pracovních míst. Ve větší míře se tato „krize z nepotřebnosti“ 

týká novinářek-žen, které už tak čelí nerovnému postavení v profesi (Jirák, Köpplová, & Wolák, 

2011, str. 9). 
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1.1.2 Typologie zpráv 

Genderová mediální studia ve svých výzkumech často využívají typologii zpráv definovanou 

americkou profesorkou Gaye Tuchman. Jedná se o jeden ze základní konceptů typologie, při 

kterém využívá dělení mimo jiné na „soft news“ a „hard news“. 

 Tuchman ve své publikaci zprávy dělí na: hard, soft, spot, developing, continuing – pro tuto 

práci je ale klíčové jen rozdělení soft a hard. V „hard news“ je podle autorky obsažena faktická 

prezentace mediálně vděčné události, takové zprávy si zasluhují hlubší rozbor a analýzu. „Soft 

news“ jsou naopak více zaměřené na lidský rozměr – jako příklad Tuchman uvádí článek o 

adolescentech, kteří si pronajali billboard, aby popřáli mamince a tatínkovi k výročí. Vše Tuchman 

shrnuje do věty: „Hard news se zajímají o důležité události, soft news zase o zajímavé události,“ 

(Tuchman, 1978, stránky 47-48). 

 Někteří odborníci na mediální studia ale v současné době rozdělení definované v publikaci 

z roku 1978 považují za zastaralé. Rozdělení vnímají jako problematické také z toho hlediska, že 

není stanovena přesná definice, na základě které by se dala „těžkost“ a „lehkost“ zpráv měřit. Studie 

„Hard and soft news: A review of concepts, operationalizations and key findings“ poukazuje také 

na to, že Tuchman nebyla a není jedinou teoretičkou, která tuto typologii zpráv popsala – jednotlivé 

definice se od sebe ale diametrálně liší a nebyly uceleny, některé zprávy proto ani nelze takto 

rozlišovat. Podle autorů studie samotné termíny „hard news“ a „soft news“ nemají vědeckou 

povahu (Reinemann, Stanyer, Scherr, & Legnante, 2012, stránky 222-233). 

 Reinemann, Stanyer, Scherr a Legnatte v závěru studie doporučují, aby se „lehčí“ a „tvrdší“ 

zprávy dělily na základě tří dimenzí: tematické dimenze (jakého předmětu se zpráva týká), zájmové 

dimenze (jaké aspekty události zpráva vyzdvihuje) a způsobové dimenze (jak jsou události vizuálně 

či verbálně prezentovány), za klíčovou pak autoři označují tematickou dimenzi. Do definicí by ale 

měly být zahrnuty i například dopad a efekt na publikum. 

 

1.1.3 Gender versus pohlaví 

Pojmem „gender“ se míní „kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo 

ženskému biologickému pohlaví a odkazuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži,“ přičemž tyto 

charakteristiky se mění spolu se společenskými změnami (Český statistický úřad, 2016). Pro 

gender se používá také označení „sociální pohlaví“ nebo „sociální rod“. Prostřednictvím genderové 

optiky můžeme pozorovat vztah mezi biologickým původem (pohlavím) a sociálně-kulturní roli 
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jedince ve společnosti (Hradilková, 2011, str. 23). Gender je vnímán jako soubor tendencí a 

způsobu jednání, pomocí kterých jednotlivci utvářejí svou genderovou identitu. Gender je tedy, na 

rozdíl od pohlaví, sociálním konstruktem. 

 Blanka Knotková-Čapková ve své studii připomíná, že gender lze studovat a aplikovat na 

nejrůznější lidské činnosti – společnost, kulturu, psychologii, školství… (Knotková-Čapková, 

2011, str. 11) – jistě se proto dá zkoumat i z mediálního hlediska.  Potenciální vliv genderu na 

žurnalistiku zkoumají genderová mediální studia – zaměřují se na tři složky, které ve své studii 

definovala Eileen R. Meehan: vliv na mediální produkci, distribuci a příjem mediálního obsahu 

(Meehan, 1999, str. 150). 

 Tato bakalářská práce zkoumá postavení novinářek v českých mediálních institucích 

(redakcí), tudíž podle výše zmíněné definice analyzuje mediální produkci. Zkoumá, kolik žen je 

zastoupeno v řídících pozicích deníku MF DNES, jestli (a případně jaká) panuje v médiu 

hierarchizace v oblasti rubrik, témat, pozic. Podobnou analýzu publikovala například v roce 2019 

výzkumná a pedagogická pracovnice Lenka Vochocová z Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy. 

 

1.1.4 Skleněný strop 

„Novinářky-ženy představují paradox. Jejich působení v profesionální žurnalistice je dnes běžným 

jevem, přesto jsou stále označovány za „ty další“, za „ty odlišné“ od svých mužských kolegů. 

Zatímco mužnost se bere jako neutrální a novináři mužského pohlaví jsou považováni převážně za 

profesionály, ženy novinářky jsou zatíženy genderem: jejich práce je rutinně definována a 

posuzována podle jejich ženskosti,“ píše se na samém počátku knihy Women and Journalism 

(Chambers, Fleming, & Steiner, 2004, str. 1). 

 Pomyslný „skleněný strop“ představuje neviditelné („skleněné“) bariéry, které brání 

jedincům v kariérním postupu. Jedná se o přímou úměru – se vstoupáním v hierarchii pracovních 

míst, se stupňují i „nevýhody“ genderového nebo rasového podtextu. Tato práce efekt vztahuje jen 

na oblast genderu.  

Název jevu pochází z experimentálního výzkumu, při kterém sledované ryby neustále 

narážely na skleněnou desku pokaždé, když se snažily dostat k potravě. Ryby se nakonec „smířily“ 

s tím, že na krmivo nedosáhnou a neprojevovaly už žádnou snahu se k němu dostat ani poté, co 

byla deska z hladiny odstraněna (Knaths, 2009, str. 8). 
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Stereotypizace spolu s efektem tzv. skleněného stropu brání ve vyšším zastoupení žen na 

klíčových rozhodovacích a řídících pozicích v tištěném i v televizním zpravodajství. Gender je 

v tomto případě hlavním determinantem v kariérním postupu nebo přístupu k určité pozici či 

profesi, včetně žurnalistiky. Podle zprávy „Women and Leadership in the News Media 2020“ je 

jen 23 % všech šéfredaktorů ženského pohlaví, přestože až 40 % všech novinářů jsou ženy – 

průzkum vychází z analýzy 200 významných médií po celém světě. Mužští šéfredaktoři v naprosté 

většině převládají ve všech zkoumaných zemích, včetně například Brazílie a Francie, kde 

v žurnalistice pracuje více žen než mužů (Andi, Selva, & Nielsen, 2020). 

Tento trend se vyskytuje ve většině západních zemí. Například v Německu v roce 2012 

novinářky volaly po třicetiprocentních kvótách na šéfredaktorských pozicích poté, co německá 

organizace Pro Quote zveřejnila zjištění, že německé redakce vedou jen z dvou procent ženy (Pidd, 

2012). K efektu skleněného stropu v žurnalistice dochází i dnes, a to i přesto, že ženy vstupují do 

profese více vzdělané a elévek je v médiích více než elévů (Franks, 2013, stránky 7-8). 

 

1.1.5 Vliv feminismu  

Média fungují jako „prostředí a prostředník sebepoznání, sebeuvědomování a sebereflexe, včetně 

reflexe „ženských“ a „mužských“ rolí“ (Osvaldová, 2004, str. 89). Díky provázanosti se 

společností tak média nejen informují o hodnotách, kulturních změnách, mýtech a předsudcích, ale 

pomáhají je také formulovat a ustalovat. Po roce 1989 do médií však začínají vstupovat 

feministická hnutí, která se snaží dosud formulované předsudky eliminovat a vymanit se z nich 

(ibid). Feminismus v médiích se proto, kromě samotných novinářek, týká široké veřejnosti. 

 Vývoj feminismu v českých médií provázela řada překážek a řada z nich stále ještě nebyla 

odstraněna. Hnutí bylo chápáno jako „západní imperialistická ideologie“ a jeho stigmatizace se 

projevuje i dnes, o dekády později. V českém prostředí byl (a nejspíše stále ještě je) feminismus 

vnímán jako „další zprofanovaný -ismus“ (Osvaldová, 2004, stránky 51-96). Jakákoli zmínka o 

feminismu vzbuzovala vášně a média je v rámci nenarušování statusu quo zjednodušovala a 

upozaďovala. Jedličková dokonce nezačlenění feministických otázek do širšího mediálního 

diskursu po roce 1989 označuje za neschopnost navázat na demokratické tradice (Jedličková, 2006, 

str. 105). Ve stejné publikaci také odkazuje na Lauru Busheikin, která reflexi feminismu v médiích 

v první polovině 90. let charakterizovala jako „Nevím sice, o co jde, ale dopředu říkám FUJ.“ 

 Negativní pocity do jisté míry prolomilo až založení Centra Gender Studies v Praze v roce 

1991. Feminismus začal postupně ovlivňovat i česká média, na vedoucí pozice ale ženy ani dnes 
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nedosáhnou. Například letech 1990-2001 nebyla v celostátních denících ani jedna žena na pozici 

šéfredaktora nebo zástupce šéfredaktora, ženy nebyly ani mezi editory domácích a zahraničních 

rubrik. Místo toho obsazovaly „začátečnické“ pozice v lokálních rubrikách a zpracovávaly „lehčí 

témata“ (Osvaldová, 2004, str. 94). 

V reakci na zvyšování povědomí o rovných příležitostech žen a mužů v médiích došlo také 

k rozmachu výzkumu v oblasti genderových (popřípadě feministických) mediálních studií. Tato 

výzkumná oblast chápe gender jako jeden z hlavních aspektů v ovlivňování chodu médií a 

výsledných mediálních produktů. Pro zkoumání vlivu genderu na média je ale podle Vochocové 

nutné znát hlubší kontext mediální produkce. Při genderové analýze médií bychom se totiž neměli 

nechat strhnout k stereotypním závěrům – například pouhá přítomnost žen v médiích samotnou 

mediální produkci nejspíš nezmění (Vochocová, 2019, str. 13). 

Přestože se v posledních letech setkáváme s náznaky feminizace, kdy je v různých 

oblastech médií více žen než mužů, agenda setting (nastolování agendy) médií stále není genderově 

neutrální.  

 

1.2 Žurnalistika a gender 

„Přestože to nikdo neříká nahlas, obyvatele Fleet Street1 nerozlišujeme na základě dvou pohlaví, 

nýbrž dvou druhů – novináře a novinářky-ženy, a tyto druhy jsou od sebe tak vzdálené, jako 

kočka od psa. Nechováme se k nim stejně a nejsou souzeni podle stejných měřítek.“  

- E. A. Bennett (1898) 

 

Žurnalistika představuje produkt činnosti novinářů, který obsahuje informace o současném dění. 

Publikováním těchto informací předchází jejich sběr, třídění a zpracování (Halada & Osvaldová, 

2017, stránky 280-282). Podle odborníka na masovou komunikaci Denisa McQuaila může být na 

žurnalistiku nahlíženo jako na novou společenskou instituci, která si nárokuje vlastní 

„institucionální prostor“, a která hraje zásadní roli ve společenském životě. S rozvojem a nárůstem 

jejích možností dochází také k nárůstu jejího potenciálního vlivu na společnost. Otázka veřejné 

odpovědnosti ze strany žurnalistiky proto nabývá na důležitosti (McQuail, 2016, stránky 22-45). 

Masová média vstupují do soukromí jedinců a v dnešní době tvoří jeden z nejdůležitějších 

 
1 Fleet Street je londýnská ulice, kde se v minulosti vydávala většina britských celostátních novin, termínem se také 

často odkazuje celkově na britský tisk (Cambridge Dictionary, 2021). 
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aspektů při formování názorů, pohledů a myšlenek. Média, masová média, masová komunikace 

rozhodně patří mezi nejpoužívanější pojmy současnosti (Jirák & Köpplová, 2007, stránky 11-15). 

Svá stanoviska hlásají do společnosti ze všech koutů – televize, mobilů, tabletů či novinových 

stánků. „Média jsou vedle umění (zejm. literatury) a humanitních (resp. sociálních) věd prostředím 

a prostředníkem sebepoznání, sebeuvědomování a sebereflexe společnosti a jejích členů,“ píše se 

v knize Žena a muž v médiích pod hlavičkou Nadace Gender Studies (Havelková, 1998, str. 4). 

Média zkrátka utvářejí svět, ve kterém žijeme a stejně tak utváří pohled společnosti na role žen. 

Genderovány bývají také různé mediální formáty, jednotlivým tématům totiž společnost přiřazuje 

maskulinní nebo femininní charakteristiky, na jejichž základě se od recipientů (čtenářů, diváků) 

očekává, že budou konzumovat témata příslušná svému pohlaví (Křížková & Sloboda, 2009, str. 

42).  

 Konkrétní zájem vzbudil gender v redakcích až po roce 1980, do té doby redakční praktiky 

odkazovaly k mužům a nevěnovaly problematice žádnou pozornost. Nebyl k tomu důvod, 

stereotypy byly považovány za něco „daného a přirozeného“ (van Zoonen, 1996, str. 31). Proces 

„začlenění“ žen do médií stále ani po desetiletích není dokončený, zpravodajství se v genderové 

oblasti takřka nezměnilo. Žurnalistika se mění, stejně tak se samozřejmě mění i postavení 

novinářek, nejde však o přímou úměru (de Bruin, 2014, stránky 49-50).  

Genderová nerovnost představuje podle Evropského institutu pro rovnost žen (EIGE) 

„právní, společenskou a kulturní situaci, kdy pohlaví a/nebo gender určují rozdílná práva a 

rozdílnou důstojnost pro ženy a pro muže, což se odráží v jejich nerovném přístupu k právům nebo 

v nerovném požívání práv a v předpokladu, že ženy a muži plní v dané společnosti a kultuře určité 

stereotypní úlohy“ (EIGE, 2021). Nerovné postavení tedy podle EIGE ovlivňuje pozici žen ve 

všech veřejných i soukromých oblastech života. Tato problematika takzvaného skleněného stropu 

se systematicky promítá i v žurnalistice. Podstata genderu jakožto sociálního, nikoli biologického, 

konstruktu ovlivňuje redakce po celém světě. Steiner uvádí, že se problematika nerovného 

postavení v redakčním prostředí dotýká převážně žen, jelikož „předepsané role pro ženy zůstaly 

úzké a omezující, byť prošly určitým vývojem“ (Steiner, 2017, str. 2). 

Samotné rozložení médií je založeno na stereotypizaci, novinářky-ženy častěji zpracovávají 

témata z oblasti „soft news“, zatímco muži vytvářejí především hlavní zpravodajství. Nejvíce 

genderově nerovné novinářské oblasti jsou politika a obchod, sport a válečné zpravodajství ať už 

se jedná o tisk nebo televizi, čím vyšší pozice v hierarchii redakce, tím spíše ji bude zastávat muž 
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(van Zoonen, 1998, str. 34). Muži podle van Zoonen stále vysoko v žurnalistice dominují, byť už 

na profesi nemají monopol. 

Samostatnou kapitolou je sportovní obsah ve zpravodajství. Nejen, že ženy nesedí ve 

sportovních redakcích, ale ani se o jejich sportovních aktivitách nepíše v takové míře, jako se píše 

o sportovcích mužích. Podle organizace UNSECO jen 4 % celkového sportovního obsahu v 

médiích se týká ženských sportovkyň, přestože ženy ve sportu tvoří až 40 % (UNESCO, 2019). 

Tyto rozdíly jsou ještě zajímavější, vezmeme-li v potaz fakt, že průměrně ženy vstupují do 

žurnalistiky ve vyšším počtu než muži (hlavně v západních zemích). To platí i pro počet 

„zaučujících se novinářů“ (elévů a elévek). I přesto stále malý počet žen vykonává v profesi 

seniorské pozice, což způsobuje přetrvávající a výrazný „pay gap“ (Franks, 2013, stránky 7-8). 

Podle autorky ale tento trend neplatí pro mladé novinářky. Vzdělané a bezdětně novinářky do 30 

let ve Velké Británii vydělávají o trochu více peněz než jejich stejně staří kolegové, čím výše 

v hierarchii redakce, tím větší se ale objevuje platová propast ve prospěch mužů (ibid, str. 13). 

Podle Vochocové v pracích zabývajících se rovností v žurnalistice zůstává gender klíčovým 

faktorem ovlivňujícím charakter novinářské kultury, redakčního prostředí i zpravodajských 

výstupů, přestože není možné konstatovat, že se změnou postavení žen v médiích (potažmo 

navýšení jejich počtu v profesi) automaticky dochází ke změně zpravodajského obsahu 

(Vochocová, 2019, str. 35). Není tedy možné předpokládat empatičtější, citlivější zpravodajství 

bez předsudků a sexismu. Také Ross uvádí, že stejné pohlaví nezaručuje sdílení stejných 

perspektiv, cílů a aspirací na proměnu žurnalistiky (Ross, 2004, str. 148).  

 

1.2.1 Ženy v žurnalistice 

Ženy vstupují do žurnalistiky s vidinou posílení svého postavení a jisté formy emancipace (Byerly, 

2014, str. 104). Na žurnalistických fakultách ve většině případů dominují ženy, v českých médiích 

z 56 % dominují i v kategorii do třiceti let (Adamčíková, 2021). Tím ale jejich převaha končí, 

Syndikát novinářů ČR na konci roku 2001 evidoval 2 143 mužů 1 199 žen – tedy 36 % žen a 64 % 

mužů (Osvaldová, 2004, str. 95). V roce 2018 celkový podíl žen v českých médiích vzrostl na 43,3 

% (Tejkalová & Láb, 2018). 

V roce 2012 působilo v rámci Evropy průměrně 32 % žen na rozhodovacích pozicích 

v mediálních organizacích a jen v 16 % případů zastávaly funkci výkonného ředitele (CEO). 

Nejpříznivější postavení měly ženy v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Skandinávii. Naopak země 
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Visegrádu neměly v daném období na pozici výkonného ředitele mediální společnosti žádnou ženu 

(Balczyńska-Kosman, 2016, stránky 141-145).  

 Novinářské profesi stále dominují muži, a to i přesto, že ženy do ní častěji vstupují s vyšším 

vzděláním. Stejný trend se objevuje také v Německu, kde v roce 2001 měly ženy v médiích 

ukončené žurnalistické vzdělání v 50 %, muži naopak jen ve 33 % (Osvaldová, 2004, str. 95). Podle 

studie amerických médií dokonce ženy převyšují muže v tamním studiu žurnalistiky už od roku 

1977 (Weaver, 1997, str. 24). 

Žurnalistika představuje nehomogenní pracoviště, ve kterém nejsou ženy (a menšiny) 

vnímány jako rovnocenní partneři, nýbrž jako „ty jiné a podřadné“ (Robinson, 2004, str. 182). 

Mužské profesní praktiky jsou v žurnalistice preferovány, ženy tomu musí podřídit své kariérní 

strategie a naučit se fungovat v „heterosexuální redakci“ (ibid). Pro pochopení role genderu 

v redakcích je nutné sledovat posun od počátečního axiomu, že jedinou rolí žen v žurnalistice bylo 

psát „ženským tónem“ o ženách a pro ženy. Po roce 1980 se zvýšila „poptávka“ po novinářkách, 

které by právě tuto část mediálního obsahu vytvářely (Franks, 2013, stránky 7-8).  

Ženám jako skupině jsou podle Osvaldové připisovány vlastnosti, jako intuice, 

přizpůsobivost nebo empatické a citlivé jednání s lidmi, proto jsou mnohdy řazeny do rubrik, kde 

takový „potenciál“ mohou využít. Důvodem ale mnohdy není fakt, že by „soft“ oblasti samy ženy 

automaticky vyhledávaly a zajímaly se o ně – důvodem jsou spíš jistá očekávání a také to, že je 

muži nechtějí a bývají tak neobsazené (Osvaldová, 2004, stránky 95-97). 

Každých pět let od roku 1995 vydává Global Media Monitoring Project (GMMP) výroční 

report zvaný „Who makes the news?“ Zpráva se zaměřuje na gender a diskriminaci v médiích. 

Projekt mapuje jeden den ve zpravodajství po celém světě. Samotný název již napovídá cíl celého 

projektu – zmapovat, kdo píše o událostech, jakým způsobem je jedinci prezentují, jaké zprávy, 

kdo zpracovává a tak podobně. V roce 2015 se analýze podrobila média ze 114 zemí, včetně České 

republiky. Zpráva poukázala na četně analyzovaný fenomén segregace mužů a žen v médiích 

(Global Media Monitoring Project, 2015). Tento fenomén by se dal na základě zprávy zobecnit na 

zjištění, že dominantní novinářské kultuře muži častěji zpracovávají „hard news“ (zprávy „nejvyšší 

priority“), zatímco ženy spíše „soft news“ (zprávy, které jsou společností vnímány jako „vedlejší“ 

a méně důležité).  

Ženy v roce 2015 podle GMMP vytvořily pouze 37 % celkového mediálního obsahu, 

přičemž tato souhrnná statistika se za posledních deset let nezměnila. Ženy podle zprávy 
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nedominují v žádné ze sledovaných kategorií, nejvíce se však realizují v rubrice „Věda a zdraví“ a 

ve společenských tématech, v oblastech zábavy, vzdělávání a obecném zpravodajství (Global 

Media Monitoring Project, 2015). Zpráva z roku 2020 ještě nebyla při práci kompletní, obsahovala 

zatím jen monitoring vztahující se k celosvětové pandemii covidu-19. 

Vochocová ale upozorňuje na sporné uchopení Global Media Monitoring Project. Vytýká 

mu především metodologickou nedostatečnost výzkumu, kdy nejsou například zohledněna lokální 

a kulturní specifika a sledovaný vzorek (tedy jediný den v roce) není dostatečný (Vochocová, 2011, 

stránky 97-99). Vliv dominance mužů v řídících pozicích na obsah českých médií a redakční 

kultury celkově je ale podle dalších studií nepopiratelný, podle Osvaldové existuje korelace „mezi 

převahou mužů, „mužskými“ tématy a podporou patriarchálních hodnot“ (Osvaldová, 2004, str. 

96). 

 

1.2.2 Segregace v redakcích 

Na pracovním trhu se obvykle rozlišuje hned několik segregací – segregace zaměstnání, segregace 

sektorů a horizontální versus vertikální segregace. V segregaci zaměstnání a segregaci sektorů jde 

o poměrné zastoupení mužů a žen v jednotlivých sektorech (průmysl, služby atd.) a jednotlivých 

profesích – rozdělení horizontální a vertikální segregace ale není tak jednoduché. Klasifikace 

zaměstnání, které pomáhají určit rozsah segregace, totiž většinou ve své podstatě už zahrnují i 

oborové rozdělení a hierarchickou strukturu (Křížková & Sloboda, 2009, str. 13). 

Lze však všeobecně konstatovat, že k vertikální segregaci dochází v případě, že zástupci 

jednoho pohlaví dominují v řídících pozicích. K horizontální zase v případě, že je jedním pohlavím 

tvořen celý sektor nebo konkrétní zaměstnání (EurWORK, 2017). 

V médiích dochází především k vertikální segregací (čím výše v hierarchii redakce, tím 

méně žen) a v jisté míře také k oborové segregaci – o sportu píší hlavně muži, o zdravotnictví 

naopak spíše ženy (Křížková & Sloboda, 2009, stránky 33-41). Genderové segregace přispívají 

k nerovnostem mezi ženami a muži ve společnosti a Česká republika je jednou ze zemí, kde se 

tento jev projevuje (Jurajda & Franta, 2007, str. 257). 

V souvislosti se segregací v redakcích se setkáváme s fenoménem tzv. „růžových ghett“ 

(„pink ghetto“). „Růžová ghetta“ vznikají podle Franks v rubrikách soft news, v lifestylových 

magazínech a ve všech ostatních oblastech žurnalistiky, ve kterých dominují ženy. Taková 

tendence je ovšem podle autorky problematická, přestože „růžová ghetta“ umožňují větší zapojení 
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žen do žurnalistiky, je to tak trochu i „stereotypizační kletba“, ze které není snadné se vymanit 

(Franks, 2013, str. 18). 

Kromě toho, že ženy zpracovávají „soft news“ ve vyšší míře, působí v médiích také jako 

„emoční experti“ (emotional experts), muži jsou naopak prezentování jako nezaujaté autority. Ženy 

mají tendenci pracovat v žurnalistických oblastech, které by se daly chápat jako „rozšíření jejich 

domácích povinnosti a společensky přidělených kvalit v pečování a sociálním cítění“ (van Zoonen, 

1988, stránky 34-36). Osvaldová ale se ve své studii ptá, zda se při rozdělení rubrik nejedná o tzv. 

„nucené stereotypy“ – jelikož například ženy neměly dlouho volební právo, nemohly se zajímat o 

politiku a stejný případ může znamenat i ekonomie, jelikož ve společnosti panuje obecně rozšířený 

mýtus, že ženy nerozumí matematice (Osvaldová, 2004, str. 100). 

Kromě klasického zpravodajství, segregaci mohou podléhat i rozhovory – Robinson ve své 

studii kanadských médií uvádí, že jednalo-li se o „ostře sledované“ rozhovory například s politiky, 

dostali je ke zpracování spíše muži, rozhovory s nižší prioritou připadaly na ženy (Robinson, 2004, 

str. 183). 

Ve studii „One of the girls?“ popisuje profesorka van Zoonen průzkum mezi norskými 

novinářkami. Většina z nich při dotazování uvedla, že se svými mužskými kolegy nemají na 

pracovišti žádné problémy, jelikož byly přijaty jako „jedny z kluků“. To implikovalo, že se 

novinářky-ženy naučily fungovat podle nepsaných pravidel a očekávání v mužském prostředí (van 

Zoonen, 1998, str. 33). 

Zajímavý je také fakt, na který ve své studii upozornila Franks. Navzdory všem těžkostem, 

kterým ženy v žurnalistice čelí, jen málo z nich (oproti mužům) získalo za svou práci celosvětové 

uznání (Franks, 2013, str. 32). V české síni slávy Novinářské ceny nadace OSF se v roce 2019 

objevila žena jen ve čtyřech případech, mužů bylo ve stejném roce oceněno hned devatenáct (OSF, 

2019). V žebříčku stovky nejvlivnějších amerických novinářů za posledních sto let podle Institutu 

žurnalistiky Arthura L. Cartera pod New York University se umístilo jen 22 žen (NYU, 2012). 

 

1.2.3 Rodinný život a žurnalistika 

Denní zpravodajství a mateřství jsou podle odborníků na mediální studia i samotných novinářek 

téměř neslučitelné. Práce v redakci mnohdy obrazně řečeno znamená být k dispozici 24 hodin 

denně, sedm dní v týdnu. Takový závazek vyřazuje ze života novináře takřka všechny ostatní 

povinnosti, ale i zájmy. Slaďování profese s rodinným životem je o to těžší, věnuje-li se novinář či 
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novinářka oblasti „hard news“. Přičemž břímě v podobě starosti o domácnost stále leží spíše na 

ženách. Důvodem, proč novinářky nedostanou od svého nadřízeného povýšení, ve většině případů 

podle Ross nejsou jejich chybějící kompetence, nýbrž jejich pohlaví a zatížení jejich flexibility 

domácími nebo rodinnými povinnostmi (Ross, 2014, str. 121). S digitalizací zpravodajství zároveň 

dochází k tomu, že lze pracovat takřka odkudkoli a kdykoli. To nemusí být nutně výhoda, novináři 

se často ocitají v takzvané elektronické kleci, ze které není úniku (Franks, 2013, str. 7).  

Kariéry žen mají mnohdy kvůli „mateřským povinnostem“ krátkou životnost, což se však 

netýká pouze žurnalistiky. Přestože v posledních dekádách dochází k dominantnímu zastoupení 

žen ve studiu žurnalistiky, po vstupu do profese kariérní žebříček opouští těsně před vrcholem. Jak 

již bylo zmíněno, za zmizením většinou stojí nové povinnosti spojené s příchodem rodiny – jevu, 

který odborníci nazývají „double shifts“ (dvojité šichty), samozřejmě tomu ale tak není vždy 

(Fröhlich, 2004, stránky 69-73). 

Pokud ženy i v pokročilejším věku pracují v denním zpravodajství na plný úvazek, často 

jsou bezdětné nebo žijí v „neobvykle uspořádané domácnosti“ – což ve většině případů znamená, 

že se o děti novinářky stará nepracující partner/partner pracující z domova, rodina apod. Se 

založením rodiny proto dávají ženy přednost profesi s pravidelnější a předvídatelnější pracovní 

dobou, žurnalistiku buď opouští nebo se přesunou do její „klidnější“ sféry (Franks, 2013, str. 42). 

Také průzkum americké žurnalistiky poukázal na to, že novinářky-ženy jsou ve vyšší míře 

než novináři-muži nesezdané a mnohem častěji oproti svým kolegům nemají děti. Od konce 

devadesátých let dvacátého století ale dochází k nárůstů vdaných a ženatých novinářů, což značí i 

zvyšování schopnosti umět sladit žurnalistiku a rodinný život (Weaver, 1997, str. 24). 

Podle studie kanadských redakcí, 27 % všech dotázaných novinářek-žen muselo někdy 

v průběhu své novinářské kariéry práci na určitou dobu opustit, u mužů se přerušení vyskytovalo 

v 19 %. Ženy žurnalistiku opouštěly z velké části kvůli porodu a následné mateřské dovolené, 

zatímco muži jako důvod uváděli cestování, studium nebo stěhování. Pozastavení kariéry v případě 

mužů bylo interpretováno jako „kariérní strategie“, v případě žen šlo o „zpomalení kariérního 

růstu“ (Robinson, 2004, str. 182). 

Melin-Higgins vyzpovídala ve své studii řadu novinářů a novinářek a došla k závěru, že 

mnoho z nich (z velké většiny mužů) opouští domov zhruba v osm až devět hodin ráno a vracejí se 

mezi desátou až jedenáctou večer, jelikož ctí „hospodskou tradici“ (viz kapitola Old boys club) a 

chodí s kolegy po práci popíjet a diskutovat (Melin-Higgins, 2004, str. 209). Takový životní styl 
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není příliš slučitelný s výchovou dítěte a dalšími povinnostmi v domácnosti. 

 

1.2.4 Věkové rozdíly 

Rozdíly nepanují jen v oblastech, které ženy v médiích zpracovávají a na jakých pozicích pracují. 

Zajímavé je také věkové složení redakcí. Novinářky ženy jsou totiž obecně mladší než jejich mužští 

kolegové, v největší míře se to týká televizní žurnalistiky, nejméně pak rozhlasu (Franks, 2013, str. 

15). Ženy do žurnalistiky vstupují, ale po čase začínají mizet. K takovému závěru došel i průzkum 

amerických redakcí, kdy ženy měly nejvyšší zastoupení v kategorii do 25 let, a naopak nejmenší 

v kategorii 45 až 54 (Weaver, 1997, str. 25). Jak již bylo zmíněno, ženy do třiceti let dominují nad 

muži také v českém novinářském prostředí. 

Na základě mnoha rozhovorů, které pro svou publikaci v roce 2013 vedla Suzanne Franks, 

došla k závěru, že se ženy cítí „vytlačovány“ z žurnalistiky poté, co na narozeninovém dortu 

sfouknou čtyřicátou svíčku. Podle autorky je ženská pracovní síla v žurnalistice obecně „mladší, 

na nižších pozicích a hůře placená“. V některých případech tomu tak bylo proto, že šéfredaktoři 

preferovali mladé novináře, v jiných se zase jednalo o čistě „praktický důvod“ – starším 

(zkušenějším) novinářům musí redakce platit více, najmou proto levnější a mladší síly (Franks, 

2013, stránky 17-18). 

Dalším důvodem ale může být i tzv. ageismus – věková diskriminace. Alexandra Campbell 

ve svém článku „The Lady Vanishes – At 45“ popisuje zkušenosti starších novinářek. Ageismus 

podle autorky přidává extra vrstvu pomyslnému skleněnému stropu. Z průzkumu, kterého se 

zúčastnilo sto respondentek, vyšlo najevo, že 71 % z nich se obává, že nebudou moci pokračovat 

v práci na stejné úrovni až do 65 let, nejmladším respondentkám přitom bylo teprve 22 let. Až  

61 % respondentek starších 45 let zároveň uvedlo, že byly vyloučeny z konkrétního „úkolu“ jen 

kvůli tomu, že byly „příliš staré“ (Campbell, 2010). Podobnou věkovou diskriminaci můžeme 

nalézt také v dalších profesích, například herectví. 

Franks v problematice mizení žen z žurnalistiky rozšiřuje fenomén skleněného stropu na 

„syndrom skleněných posuvných dveří“ (Sliding Glass Door syndrome). Tyto pomyslné 

automatické dveře možná vypadají jako obyčejné dveře, fungují ale pouze jako východ. S 

těhotenstvím totiž ženy mnohdy ztrácí jistotu, že opět usednou v redakci (Franks, 2013, str. 38). 
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1.2.5 The Confidence Gap – mezera v sebevědomí 

Zajímavým fenoménem, který se promítá i redakční kultury, je tzv. „confidence gap“, neboli 

mezera v sebevědomí. Studie o mezeře v sebevědomí tvrdí, že ženy jsou méně sebevědomé než 

muži, což mimo jiné zapříčiňuje i jejich menší kariérní růst a úspěch. Kariérní trajektorie žen je tak 

přes všechen společenský konsenzus ohledně genderové rovnosti stále jiná, více křivolaká. 

 Autorky článku „The Confidence Gap“ publikovaném na serveru The Atlantic pomocí série 

rozhovorů s úspěšnými ženami došly ke zjištění, že mezera v sebevědomí mezi pohlavími je více 

než široká. Ženy si podle nich přijdou méně připravené na povýšení, předpokládají, že jim 

nejrůznější činnosti půjdou hůře a obecně si zkrátka méně věří. Menší (nebo žádné) sebevědomí 

tak může vést, a často také vede, k menším profesním ambicím (Kay & Shipman, 2014). 

 Tuto mezeru v sebejistotě podle odborníků posiluje už rozdílná výchova dívek a chlapců a 

školský systém. Například spisovatelka a novinářka Peggy Orenstein ve své knize „Schoolgirls: 

Young Women, Self Esteem, and the Confidence Gap“ popisuje jev tak, že chlapci mají větší 

„kuráž“ se dohadovat s učiteli, zatímco od dívek se očekává, že budou „hodnými holčičkami“ i 

v případě, že se jim děje bezpráví (Orenstein, 2000, str. 18). Muži jsou také výchovou vedeni 

k tomu, aby se vyjadřovali ke společenskému dění, zatímco u žen se vyzdvihuje plachost, 

ostýchavost a citlivost (Osvaldová, 2004, str. 100). Biologie, výchova i společnost se tak zdají být 

proti ženskému sebevědomí. 

 Mezera v sebevědomí je pak následně prohlubována na pracovišti, kdy sebejisté ženy jsou 

kritizovány za chybějící skromnost a zdrženlivost – což jsou vlastnosti, které po ženách společnost 

vyžaduje už od útlého dětství. Jedinci s chybějícím sebevědomím se přitom nedostanou do 

vrcholných, vedoucích pozic a zároveň je nikdo nebude chtít následovat. Chybějící sebevědomí 

totiž pro zaměstnance značí nedostatečný potenciál vedení (leadershipu). Úspěch koreluje stejně 

úzce se sebevědomím, jako s kompetencí (Carlin, Gelb, Belinne, & Ramchand, 2018, stránky 765-

766). Není proto divu, že ženy stále chybí ve vedoucích pozicích napříč nejrůznějšími sektory. 

Psychologicko-sociologické studie, které se zabývají mezerou v sebevědomí, uvádí, že 

v dotazníkových šetření muži častěji přeceňují své dovednosti, zatímco ženy je silně podceňují. 

Samozřejmě i muži o sobě někdy pochybují, neděje se tak ale v takové míře a jejich pochybnosti 

je spíše nezastaví v dalším profesním růstu. 

 Tento jev se projevuje v novinářské profesi, stejně jako kdekoli jinde. Své zkušenosti 

z novinářského prostředí popisují i reportérka ABC News Claire Shipman a moderátorka Katty 
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Kay z BBC World News America. Přestože Kay vystudovala prestižní univerzitu a mluví hned 

několika jazyky, nikdy si nepřišla dostatečně schopná na nejvyšší žurnalistické posty. Shipman 

zase svůj úspěch, kdy se v mladém věku stala zahraniční korespondentkou pro CNN, připisuje 

šťastné náhodě (Kay & Shipman, 2014).  

 I fenomén „confidence gap“ tak může stát ženám v cestě k úspěchu. Novinářky mohou 

kvůli obavám z neúspěchu raději zůstávat v regionálních redakcích nebo mohou raději zpracovávat 

v redakční hierarchii méně důležitá témata a oblasti. Může to být také jedním z faktorů, proč na 

postech šéfredaktorů a ve vrcholném managementu chybí ženy. K tomu, jak důležité je 

v žurnalistice ego, se vyjadřovaly i novinářky v rozhovorech pro tuto bakalářskou práci (viz 

kapitola Rozhovory). 

 

1.2.6 Internalizovaná misogynie a genderová slepota 

Termínem misogynie se míní – jak již složení slova napovídá („misein“ znamená nenávidět, „gyne“ 

žena), nenávist, averze nebo předpojatost vůči ženám. Misogynie není synonymem pro slovo 

„sexismus“, byť jsou spolu oba dva jevy provázané.  

„Misogynie je primárně majetkem sociálních systémů nebo prostředí jako celku, ve kterém 

ženy musí čelit nepřátelství různého druhu, protože jsou to ženy v mužském světě (tj. 

v patriarchálním uspořádání společnosti), které jsou považovány za neschopné dostát mužským 

standardům (tj. principům patriarchální ideologie),“ píše se v knize „Down Girl: The Logic of 

Misogyny“ (Manne, 2017, stránky 33-34). 

Internalizovaná (zvnitřněná, osvojená) misogynie reflektuje tři dimenze – 

„znehodnocování“ žen, nedůvěra v ženy a vyzdvihování mužů na úkor žen. „Je obecně bezpečnější 

věřit mužům než ženám.“ a „Raději pracuji pro šéfa-muže.“ jsou jejími příklady (Syzmanski & 

Henrichs-Beck, 2014, str. 34). A především – internalizované misogynie se dopouštějí ženy na 

ženách, když si nevědomě promítají misogynní předsudky na jiné ženy, nebo dokonce na sebe samé 

(Cherry, 2018). 

Genderové vzorce v redakční kultuře kopírují nastavení ve společnosti, proto se různé 

formy internalizované misogynie promítají i do žurnalistiky. Novinářky-ženy (především na 

vyšších pozicích) mohou genderovému napětí předcházet tak, že se ztotožní s mužskými 

profesními hodnotami (Vochocová, 2008, str. 136). Ženy se pak mohou prezentovat jako „not like 

other girls“ („ne jako ostatní dívky“), aby se staly „one of the boys“ („jednou/jedním z kluků“). 
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Mnohdy se tak samy ženy staví do cesty v kariérním růstu ostatním ženám. Melin-Higgins 

konstatuje, že ženy, aby byly schopny přežít v maskulinním prostředí (jakým podle ní žurnalistika 

je), musí fungovat podle strategií. Jednou z nich je přijmutí „definované role novinářky“, která pro 

své okolí nepředstavuje žádnou hrozbu, takové ženy se zpravidla drží „soft news“, lifestylových 

magazínů a dalších ženských domén (Melin-Higgins, 2004, str. 199). 

K internalizované misogynii se pojí také termín „genderová slepota,“ ke které dochází 

v momentě, kdy je jedinec (žena) přesvědčen, že nerovnosti mezi pohlavími jsou nepodstatné 

problémy a měly by být bagatelizovány (Martin & Phillips, 2017, str. 29). Termín zjednodušeně 

představuje ideologií, při které jedinec vědomě ignoruje genderové rozdíly. 

Strategie genderové slepoty v případě žen je jasným příkladem internalizované misogynie. 

Genderově zaslepené novinářky, kterým se podařilo rozbít skleněný strop, necítí empatii vůči svým 

méně šťastlivým kolegyním a tvrdí, že za svůj neúspěch si mohou jen a jen ony samy (Ross, 2004, 

str. 146). Každý den lidé zažívají genderové rozdíly v tom, jak je s nimi zacházeno. Vědomé 

předstírání, že nic takového neexistuje, může být velmi škodlivé a může podporovat nerovnosti 

pohlaví ve společnosti. Novináři a novinářky nezůstávají „neutrálními“, když ignorují gender a 

předstírají, že genderová nerovnost neexistuje, podrobují se sexismu pro svůj vlastní zisk. Odmítání 

existence sexismu akorát plodí další sexismus, jak píše ve svém komentáři pro The New York 

Times David Leonhardt (Leonhardt, 2018). 

Zejména vdané novinářky s dětmi pak čelí i internalizované misogynii ze strany svého 

okolí. Práce s neohraničenou pracovní dobou, kdy musí být novináři takřka neustále k dispozici, 

může okolí komentovat slovy: „A co děti a manžel?“. Více zdvižených obočí pak způsobují válečné 

reportérky, které se vydávají do oblastí konfliktů. O takových ženách se obecně říká, že jsou to 

„akční hrdinky závislé na adrenalinu“ (Hradilková, 2011, str. 33). Válečné novinářky, které jsou 

zároveň matkami, mnohdy zažívají sekundární viktimizaci a dochází tak k jevu, který Steiner 

nazývá „dvojnou vazbou“ (double-bind), dochází k ní tehdy, když je žena konfrontována se dvěma 

neslučitelnými požadavky. Ať už se žena rozhodne pro cokoli, vždy jedna strana bude nespokojená 

(Steiner, 2016, str. 39). 

Válečné zpravodajky se zároveň samy cítí provinile a sobecky, kvůli obavám, které 

způsobují svým blízkým a času, který jim nevěnují. Mnohdy se tak pro válku ženy rozhodnou až 

po rozvodu (Steiner, 2017, str. 10). „Při sledování záběrů z války, kde se na televizní obrazovce 

prochází tucet ministrů, admirálů nebo vojáků, většina vidí pouze ministry, admirály nebo vojáky. 
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Nikdo si nevšimne toho, že je to skupina složená výhradně z mužů. Kdyby to však bylo naopak a 

skupinu tvořily výhradně ženy, pravděpodobně by je diváci vnímali hlavně jako ženy,“ píše se ve 

studii „Approaches and Insights on Gendering War – and Peace Reporting“ (von der Lippe & 

Ottosen, 2016, str. 10). 

 

1.2.7 Old boys club 

Žurnalistika, stejně jako mnoho dalších profesí, ve kterých na vedoucích pozicích dominují muži, 

bývá spojována s termínem „old boys club“ („pánský klub“) a „old boys network“ („síť pánského 

klubu). 

 Pracovníci (nejen v žurnalistice) si spolu samozřejmě povídají i o nepracovních tématech a 

záležitostech, stýkají se i po práci a tráví spolu čas mimo pracoviště (kanceláře, redakce), chodí 

spolu na obědové pauzy nebo si zakouřit. Během těchto interakcí dochází k upevňování vztahů, 

sociálních vazeb a – „pánských klubů“. Právě tyto „pánské kluby“ mohou mít vliv na absenci žen 

ve vedoucích pozicích. Podle „hypotézy pánského klubu“ muži interagují, „podlézají“ a vytváří 

vazby (network) s úspěšnějšími muži ve formě, která je ženám nepřístupná. To zapříčiňuje „cyklus 

perpetuum mobile“: muži ve vyšším postavení spíše povýší své mužské kolegy, kteří následně 

pokračují v povyšování dalších mužů (Cullen & Perez-Truglia, 2020, str. 3). Ženy jsou tím 

udržovány „mimo rozhodovací pozice a na okraji dění v redakci skrze neformální vazby mezi 

mužskými členy redakce a těmi ženami, které se rozhodnou (nebo spíše dostanou šanci) stát se 

jedněmi z nich“ (Vochocová, 2019, str. 33).  

Hypotéze „pánských klubů“ se ve větších míře věnují také Margareta Melin-Higgins a 

Gertrude Robinson. V redakční kultuře představuje muž „normu“ a žena „vetřelce“ (Robinson, 

2004, str. 183). Klima v redakcích je podle Robinson sexistické a komunikační styl mezi 

jednotlivými redaktory připomíná „locker room humor“ (humor z šatny), kdy si mezi sebou muži 

říkají sexistické nebo rasistické vtipy a baví se o sportu. Ke všemu se přidají posměšná nebo 

paternalistická oslovení ženských kolegyň – holka, slepice, zlato. Pokud se ale ženy nenechají 

odradit ani urážlivým oslovením a úspěšně stoupají v kariérním žebříčku, mluví se o nich jako 

bezcitných kariéristkách nebo, že při cestě na vrchol využily svých „ženských zbraní“ (Melin-

Higgins, 2004, str. 209). 

Robinson zmiňuje také fenomén „after-hour pub tradition“ (hospodská tradice), který 

prodlužuje už tak dlouhou (mnohdy neohraničenou) pracovní dobu do pozdních nočních hodin – 
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formování „pánského klubu“ a upevňování jeho vazeb (network) se tak mohou zúčastnit pouze 

bezdětně novinářky a muži. Mimopracovní „alkoholové aktivity“ jsou ale právě mnohdy místem, 

kde se rozhoduje o povýšeních, přidělují se témata a články (Robinson, 2004, str. 184). Popíjení 

v hospodách je tak v jistém smyslu pokračováním pracovní doby. 

Ženy v médiích mohou fungovat podle tří strategií – přijmutí role „neškodné novinářky“ 

v oblasti ženských „soft news“, „one of the boys“ a „one of the girls“. Ve strategii „one of the 

boys“ žena pronikne do „pánského klubu“ pomocí nejrůznějších nástrojů – Melin-Higgins zmiňuje 

nefemininní a agresivní slovník, pokrývání „hard news“ a zahraničního zpravodajství apod. 

Strategie „one of the girls“ naopak vyzdvihuje ženská témata a otevírá debatu o genderové rovnosti. 

Dvě posledně zmíněné strategie ohrožují nepřístupnou maskulinní redakční kulturu, ženy ale nikdy 

nemohou vyjít v dobrém světle – chtějí-li pokrývat „hard news“, jsou „agresivní a strkají všude 

nos“ a chtějí-li pokrývat ženská témata, jsou vnímány jako „nekompetentní malé holčičky“ (Melin-

Higgins, 2004, stránky 198-199). 

Spolu s hypotézou „pánských klubů“ v žurnalistice se v (genderových) mediálních studií 

objevuje také termín „the gatekeepers“ (strážci). Při této strategii o udržení moci dochází ke 

„strážení“ vstupu do žurnalistiky – „dostanou se do ní jen jedinci se správným pohlavím 

(mužským), s dobrými kontakty, ze správných škol“ (Melin-Higgins, 2004, str. 208). 

 

1.2.8 Sexuální obtěžování 

Toxická maskulinita a dominance se projevují v nejrůznějších formách, jednou z nich je i sexuální 

obtěžování a má za cíl udržovat a vytvářet organizační kultury, které udržují ženy podřízené a 

marginalizované – v podstatě má ženám (obětem) ukázat, „kde je jejich místo“ (North, 2015, str. 

496). Sexuální obtěžování je spojeno s širšími problémy genderové nerovnosti a kulturní misogynie 

a mnohdy nemusí být „do očí bijící“, může se skrývat například za „škádlení“ – studie amerických 

a britských autorů používají termín „banter“ (Ross, 2004, str. 147). Na pracovištích se ale stále 

objevuje a způsobuje újmu těm, kteří ho zažívají. Oběti se zároveň bojí konsekvencí, obtěžování 

berou jako součást maskulinního prostředí, do kterého se rozhodly přidat, a proto je nedostatečně 

hlášeno (Charlesworth & McDonald, 2013, stránky 95-98). 

 Jako součást redakční kultury popsaly sexuální obtěžování všechny ženy dotazované 

v průzkumu karibských médií Marjany de Bruin. „Nováčci“ v oboru to chápali jako něco, čím si 

musí projít, zkušené novinářky pak sexuální obtěžování chápaly jako fakt, se kterým se musely 
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naučit pracovat a přizpůsobit mu své chování na pracovišti. Přičemž stejné činy, které novinářky-

ženy označily za sexuální obtěžování, muži definovali jinými slovy, jen nechtěli použít termín 

„obtěžování“ (de Bruin, 2004, str. 9). 

Na základě anonymních dotazníku zjistila Italská národní tisková federace, že 85 % z 1 132 

dotázaných novinářů má zkušenost se sexuálním obtěžováním na pracovišti. Nejčastěji se jednalo 

o nevhodné vtipy a pohledy, nemístné nebo urážlivé návrhy a nevhodné otázky na osobní život 

(FNSI, 2019). Také report publikovaný pod hlavičkou International Womens Media Foundation a 

International News Safety Institute ukazuje, že sexuálního násilí v redakcích se nejčastěji 

dopouštějí muži a muži na vyšších pozicích (Barton & Storm, 2014, stránky 19-22). 

Průzkum provedený Columbia Journalism Review ukázal na nedostatečné zakotvení 

sexuálního obtěžování v kodexech amerických redakcí, spousta obětí tak mnohdy neví, na koho se 

obrátit a jak se bránit (Neason, 2017). Pokud se novinářky-ženy nerozhodnou sexuální obtěžování 

nahlásit, vytvoří si „strategie“, které jim pomáhají čelit „predátorům“. Podle průzkumu karibských 

redakcí ženy nejčastěji volily strategii „vyhýbání se a udržování si odstupu“ (de Bruin, 2004, str. 

10). Takové strategie ale zapříčiní vyčlenění se z centra moci a vlivu, opět tak dochází k podpoře 

„pánských klubů“. Ženy by však neměly být kritizovány za to, jak se chovají ve strukturách, které 

nevytvářejí. 

K vyššímu riziku sexuálního násilí jsou vystavováni novináři a novinářky reportující 

z válečných zón. Váleční reportéři jsou v konfliktních zónách „chráněni jako civilisté, ale zároveň 

je na ně cíleno jako na „bojovníky“, kteří mohou mít díky informačnímu kapitálu politický 

význam“ (Høiby, 2016, str. 79). Podle průzkumu organizace News Safety Institute jej zažila 

polovina všech respondentek z řad válečných novinářek, některé byly dokonce i znásilněny (Barton 

& Storm, 2014, str. 9). Valná většina obětí ale sexuální násilí nenahlásí – ať už ze studu, nebo 

z obavy, že by byly z oblasti stáhnuty (Steiner, 2016, str. 38). Sexuální násilí se ale samozřejmě 

netýká jen novinářek-žen, obzvláště ve válečných zónách znamená hrozbu i pro muže. Novinářů-

mužů se toto nebezpečí někdy možná týká i ve větším rozměru, jsou totiž zároveň pod tlakem 

„nerealistických očekávání jejich mužství“ (Høiby, 2016, str. 75). 

 

1.2.9 Feminizace médií 

Feminizace médií představuje jednu výzkumnou oblast, které se věnují genderová mediální studia. 

O feminizaci médií hovoří v souvislosti s nárůstem žen v mediální sféře a zkoumají, zda tento 

nárůst může ovlivnit celkový chod médií a výsledných mediálních produktů. Pro studium 
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feminizace je však vhodné znát kontext – tedy je vhodné i znát rozdíly mezi tím, co bývá 

stereotypně označováno za „mužskou žurnalistiku“ a „ženskou žurnalistiku“. Stručné rozdělení 

například nabízejí autorky ve studii o feminizaci švédských médií (Djerf-Pierre & Löfgren-Nilsson, 

2004, str. 82): 

Mužská žurnalistika Ženská žurnalistika 

„Hard news“ „Soft news“ 

Veřejná sféra/makro úroveň Soukromá sféra/mikro úroveň 

Mužské zdroje a perspektivy Ženské zdroje a perspektivy 

Vzdálenost/neutrálnost Intimita/empatie 

Odstup Orientace na publikum 

„News hounds“ (výraz pro agresivní/dravé 

novináře) 

„Feature bunnies“ (nebo také „pedagožky“) 

Profesní etika Osobní etika 

Soutěživost/individualismus Spolupráce/kolektiv 

Hierarchická a formální organizace Horizontální a neformální organizace 

Příloha č. 1 

 Tato všeobecná charakteristika je ale problematická, protože podporuje stereotypní vnímání 

mužů a žen v žurnalistice a nabádá je (někdy i tlačí) zůstat na „správných místech“ (ibid, str. 84). 

K nárůstu počtu žen v mediálním prostoru začalo docházet během světových válek, kdy se 

musely zaplnit místa po mužích, kteří odešli do armády (Chambers, Fleming, & Steiner, 2004, str. 

35). Neustálý vývoj otevřel ženám dveře do míst, které do té doby byly doménou mužů – kromě 

žurnalistiky tak ženy vstupovaly například i do reklamních a PR sektorů (Fröhlich, 2004, str. 65). 

Zlomovým okamžikem v souvislosti se vstupem žen do žurnalistiky byl také rozvoj komerčních 

televizních stanic v 80. letech 20. století, kdy chtěly mediální managementy zaujmout co nejširší 

publikum (Vochocová, 2019, str. 56). Feminizace tak souvisí s „postupující komercializací médií“ 

– podle Vochocové však nelze přesně určit, který jev je příčinou a který následkem, podpora žen 

v žurnalistice s vidinou rozšíření publika však může být spíše škodlivá. 

 Fröhlich za nejjasnější podobu feminizace médií označuje trend v USA, kdy absolventy 

tamních žurnalistických oborů byly v 80. letech 20. století ze 60 % ženy, od 90. let se pak jejich 

zastoupení zvýšilo na 66 % - podobný trend lze pozorovat také v Evropě, Kanadě a Japonsku 

(Fröhlich, 2004, stránky 65-66). Tento trend ale podle autorky neměl žádný výrazný efekt na 
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zastoupení žen v žurnalistice v řídících pozicích, studium také (ani mužům) automaticky 

nezaručuje budoucí zaměstnání v oboru. 

Feminizací dochází k přechodu k „soft žurnalistice“, která klade větší důraz na lidský 

rozměr. Termín ve spojení s médii může implikovat dvě roviny – rozšiřování zpravodajské agendy, 

ale také celkové snížení platů napříč profesí (Robinson, 2004, str. 191). V některých zahraničních 

redakcích byla korelace snižování platů s příchodem žen dokonce statisticky zaznamenána (Ross, 

2004, str. 144). Za feminizací médií ale různé studie vidí také (kromě snížení platové složky) pokles 

prestiže žurnalistiky. 

 Experti na genderová mediální studia často řeší otázku, zda vznik nových žurnalistických 

žánrů přispěl k nárůstu žen v médiích, nebo, zda nárůst žen v médiích změnil mediální obsah. 

Panuje všeobecný konsensus, že rozdíly mezi muži a ženami v žurnalistice existují; ženy vnáší do 

žurnalistiky jinou perspektivu a pracovní způsoby (Djerf-Pierre & Löfgren-Nilsson, 2004, stránky 

80-81). Avšak není jasně popsáno, jak takové rozdíly definovat a jak je (nejen z hlediska 

genderových mediálních studií) uchopit. 

 

1.2.10 Volná žurnalistika jako jedna z možností 

Novinářkám se vede líp ve společnostech s regulovanou pracovní vytížeností a velkou podporou 

pracujících matek, například v severských zemích, které vykazují proaktivní přístup vůči 

genderové rovnosti. Mnoho novinářek se rozhodne opustit placenou pozici ve zpravodajských 

redakcích kvůli stresu, rodině a někdy i sexismu a stanou se novinářkami na volné noze.  

Některé novinářky, které Melin-Higgins ve svém výzkumném rozhovoru zpovídala, 

uváděly přechod na „volnou nohu“ jakou jedinou formu žurnalistiky slučitelnou s rodinným 

životem (Melin-Higgins, 2004, str. 214). Franks zase ve své studii práci volných novinářek-matek 

(které však vnímá spíš jako „novinářské bloggerky“) popisuje jako „zaštitování, editování a zásadní 

přetváření sebe samé jako značky – a to vše od kuchyňského stolu“ (Franks, 2013, stránky 43-44). 

Za přechodem na „volnou nohu“, následné založení novinářského blogu (doplněného aktivitou na 

sociálních sítích) vidí nově se vyvíjející žurnalistický žánr, který ženám prostřednictvím nových 

platforem poskytl práci mimo tradiční mediální rámec. „Mummyblogs“ – jak jim Franks říká, ale 

nejsou zatím u českých novinářek rozšířené. Ostatně „rozšíření“ v Česku příliš nejsou ani volní 

novináři – pokud už na nějakého narazíme, je buď: v Praze, důchodu, fotografem, spisovatelem 

nebo se specializuje v určité oblasti, např. ve sportu (Rakušanová, 2011, stránky 13-14). 
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 Důvody přechodu do volné profese jsou podle Rakušanové nejrůznější – lze vyzkoušet 

žurnalistiku vedle svého hlavního zaměstnání, umožňuje také rychlé získání praxe a zachování 

kontaktů například při mateřské dovolené. Podle jejích osobních zkušeností si ale volnou 

žurnalistiku lidé až příliš idealizují: „Jako volní novináři si skutečně můžete rozdělit čas sami. 

Můžete si i vybrat, s jakým zadavatelem chcete pracovat. Můžete i psát jen o tématech, která vás 

opravdu zajímají. Ovšem pouze za předpokladu, že jste natolik dobří, že si tím vyděláte na 

živobytí,“ (Rakušanová, 2011, str. 13). Volným novinářům také mohou docházet nápady, podněty, 

o kterých by jinak mohli diskutovat s kolegy v redakci. 

 Novinářky, které se rozhodnou pro volnou žurnalistiku, musí také být připravené na 

finanční nejistotu, „existenční nejistota bude v prvních letech vaším stálým průvodcem,“ popsala 

Rakušanová (Rakušanová, 2011, str. 13). Práce volné novinářky je také samozřejmě spojena 

s právními předpisy (například odvod daní, živnostenský zákon apod.), volná novinářka by proto 

měla mít alespoň základní znalosti o ustanoveních občanského zákoníku, tiskovém zákoně/zákoně 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a autorském zákoně (Benda, 2011, stránky 127-

136). 

 Je také nutno zmínit, že přechodem na volnou nohu sexismus v žurnalistice nezmizí, přelije 

se jen do online podoby. Podle Franks zároveň vulgární obtěžování na internetu častěji a v horší 

formě zažívají novinářky-ženy než jejich mužští kolegové, často tak novinářky mohou upustit od 

psaní kontroverznějších témat a na určitou dobu po „útoku“ se ze strachu „stáhnou do ústraní“ 

(Franks, 2013, str. 45). Například podle studie nevládní organizace Reportéři bez hranic 31 % 

novinářů odmítlo pokrytí určitých příběhů poté, co byli obtěžováni, 15 % opustilo příběh, který 

chtěli pokrývat, 23 % určité příběhy vůbec nepokrývá a 57 % z nich uvedlo, že obtěžování 

nenahlásilo (RSF, 2018, str. 11). 

 

1.3 Deník MF DNES 

Deník Mladá fronta DNES vznikl odtržením od vydavatelství Mladá fronta, které patřilo 

Socialistickému svazu mládeže. Deník se privatizoval a 27. července byla založena společnost 

MaF. Založilo ji 64 redaktorů a jedna sekretářka redakce, všichni se tak s vkladem 3 000 korun 

stali jejími akcionáři (Vildová, 2005). O proměně na akciovou společnost se podle Vildové však 

v redakci mluvilo už v první polovině roku 1990. Zakladatelé se následně dohodli na jmenování 

devíti členů představenstva, mezi kterými byli Karel Hvížďala, Petr Zempliner, Petr Šabata, 
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Alexandr Ferra, Ondřej Neff, Marcela Pecháčková, Libor Ševčík, Vojtěch Trapl a Pavel Beránek. 

Redaktoři následně zašli za tehdejší ředitelkou, aby jí oznámili plánované vydávání nového 

deníku a fakt, že všichni redaktoři podají výpověď. Vyprázdněním redakce chtěli redaktoři podle 

autorky zabránit tomu, aby současně s novým deníkem vycházel i ten starý. „Dne 31. srpna, 

proběhlo první a jediné oficiální jednání obou stran u předsedy vlády Pitharta. Předseda vlády na 

tomto jednání vyslovil souhlas s postupem redakčních kolektivů deníku a vyjádřil myšlenku, že na 

noviny mají morální právo ti, kdo je dělají, tj. redaktoři, kteří jsou také největším bohatstvím 

každých novin,“ píše se v práci „O privatizaci deníku Mladá fronta“ (Vildová, 2005). Následně 

byly podepsány výpovědi, spolu s hospodářskou smlouvou o užívání prostor a služeb Mladé fronty. 

O den později, 1. září, vydala společnost MaF poprvé noviny s názvem Mladá fronta DNES. 

V prosinci roku 1991 se MaF spojila s francouzskou společností Socpresse a vznikla nová 

akciová společnost MaFra (Vildová, 2005). Socpresse následně v roce 1995 prodala svůj většinový 

podíl německé společnosti Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft (RBVG).  

Společnost Mafra nakonec v roce 2013 koupil politik Andrej Babiš, což zapříčinilo vlnu 

odchodů z MF DNES, Lidových novin a zpravodajských serverů iDNES.cz a Lidovky.cz. Po 

kritice Babiše z narušování nezávislosti médií byl v den převzetí mediální skupiny zveřejněn 

„Vydavatelský kodex médií provozovaných společností Mafra,a.s“, ve kterém se Babiš zavázal, že 

bude z pozice vlastníka ctít redakční nezávislost (Moravec, 2020, stránky 243-244). Série 

následujících kontroverzních událostí ze strany Babiše ale zapříčinila další odchody redaktorů. 

V současné době má deník v každém krajském městě svou regionální redakci. Kromě dvou 

tiskáren (v Praze a Olomouci) do vydavatelství zároveň patří internetové portály iDNES.cz 

(elektronická verze deníku MFD), Lidovky.cz, Expres.cz nebo eMimino.cz. Mafra vydává také 

časopisy Žena a život, Chvilka pro tebe, Cosmopolitan nebo Rytmus života a spravuje také TV 

Óčko, Rádio Impuls nebo TicketPortal.cz (MediaGuru, 2020) . Svou mutaci má vydavatelství i na 

Slovensku.  

 

1.3.1 Novinářky MF DNES 

Významných a úspěšných novinářek, které prošly deníkem MF DNES, je jistě mnoho. Rozhodla 

jsem se ale rubriku vztáhnout na novinářky, které se přímo podílely na vzniku praktické části této 

práce; výzkumných rozhovorů. Kromě níže uvedených novinářek je jistě také vhodné zmínit 

bývalou vedoucí názorové rubriky Janu Bendovou, bývalou šéfredaktorku Sabinu Slonkovou nebo 
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redaktorky Janu Ustohalovou, Marcelu Pecháčkovou nebo Helenu Vaculovou. 

Tato podkapitola představuje vybrané novinářky, které působí, nebo v minulosti působily 

v deníku MF DNES. S představenými redaktorkami byly následně provedeny výzkumné 

rozhovory, které jsou umístěny v praktické části práce. Biografické údaje byly zjištěny od 

samotných novinářek nebo na základě tiráží médií, ve kterých pracují (nebo pracovaly). 

Martina Riebauerová 

Novinářka Martina Riebauerová nyní působí jako vedoucí dramaturgyně pořadů Události, 

komentáře a Interview na ČT24 a píše pro magazín Reportér. Svou novinářskou kariéru začala po 

studiu žurnalistiky na Univerzitě Karlově, kde působila také jako asistentka, v Lidových novinách. 

V MF DNES pracovala nejprve jako redaktorka denního zpravodajství, pak jako vedoucí 

čtvrtečního magazínu DNES + TV a následně jako zástupkyně šéfredaktora. Měla také na starosti 

magazíny ONA DNES, Víkend a rubriku kultura. V deníku působila dvacet let. Je také autorkou 

několika knih, například knižního rozhovoru s Josefem Kouteckým (Osm múz mého života), 

Karlem Pacnerem (Psaní jako posedlost) a Petrem Smejkalem (Síla viru). 

Jana Klímová 

Jana Klímová v současné době vede domácí oddělení Hospodářských novin. Žurnalistice se věnuje 

už od začátku devadesátých let. Od roku 1999 působila v investigativním oddělení MF DNES, kam 

přešla z pozice vedoucí podnikové sekce ekonomické redakce v Hospodářských novinách. 

Pracovala také v Zemských novinách, Respektu a jako členka investigativního týmu a analytička 

v ČRo – Radiožurnálu. Specializuje se mimo jiné na popisování zákulisí byznysu a 

klientelistických vazeb. Je držitelkou Ceny Karla Havlíčka Borovského a Ceny Ferdinanda 

Peroutky. 

Adéla Dražanová 

Adéla Dražanová působí v médiích od roku 1998, začínala ve sportovní redakci deníku Právo. 

Cestu ke sportovní žurnalistice získala prostřednictvím volejbalu, který závodně hrála a také svého 

otce, bývalého sportovního novináře. Brzy ale zjistila, že sportovní zpravodajství není pro ni to 

pravé. Po krátké pauze v profesi, kdy pracovala v knižním nakladatelství, přišla v roce 2001 na 

krátkou dobu do redakce iDNES, následně zakotvila v zahraniční redakci MF DNES. Nyní působí 

jako zahraniční redaktorka v magazínu Reportér. Je také držitelkou Česko-německé novinářské 

ceny za reportáž Jak to prasklo v Lipsku. Externě učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
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Eliška Hradilková Bártová 

Eliška Hradilková Bártová aktuálně působí v Deníku N jako investigativní reportérka. Předtím 

psala pro Respekt, Aktuálně.cz, MF DNES a HlídacíPes.org. V roce 2015 založila a vedla Centrum 

nezávislé investigace. Je držitelkou novinářské ceny Evropské unie For Diversity. Against 

Discrimination. 

Karolina Bulisová 

Karolina Bulisová svou novinářskou kariéru začala ve sportovní redakci serveru SeznamZprávy. 

V březnu 2019 vstoupila do domácí redakce iDNES a následně do reportérského oddělení MF 

DNES. V dubnu roku 2021 začala působit jako redaktorka ekonomické sekce Hospodářských 

novin. Kromě sportu se zajímá také o nástrahy internetu a sociálních sítí. 

Dominika Hromková 

Dominika Hromková ještě při studiu žurnalistiky a mediálních studií nastoupila do jihomoravské 

přílohy MF DNES, od roku 2018 je pak součástí reportérského oddělení MF DNES v Praze. V 

deníku píše články a reportáže z domácího dění. Zajímá se o problematiku životního prostředí. 

 

1.3.2 Aktuální složení redakce 

Poznatky o složení redakce Mladé fronty DNES se týkají března roku 2021 a do bakalářské práce 

byly poskytnuty na základě vlastního zjišťování a z tiráže média.  

 Šéfredaktorem je od roku 2014 Jaroslav Plesl, který funkci převzal po odchodu Sabiny 

Slonkové. Na pozici editorů a šéfeditorů nemá deník žádnou ženu. Domácí rubriku deníku v době 

vypracování bakalářské práce vedli dva muži – Matyáš Kaiser a jeho zástupce Vojtěch Janda. 

 Reportážní oddělení Mladé fronty DNES je maximálně vyrovnané, tvoří jej totiž pět mužů 

a pět žen. V domácím zpravodajství lehce dominují redaktorky, kterých je celkem šest, nad čtyřmi 

redaktory. Zahraniční a kulturní rubriky fungují v poměru 2:2. Ekonomické zpravodajství v deníku 

zpracovávají čtyři ženy a pět mužů. Sportovní redaktoři jsou naopak samí muži.  

 Stálé názorové „zápisníky“ má v deníku třináct mužů a jen jedna žena – Mirka Spáčilová. 

Stálé sloupky píší čtyři muži. Za posledních několik měsíců svým názorem přispělo 31 

pravidelnějších autorů a šest pravidelnějších autorek. „Názorové“ karikatury pro deník kreslí 

Václav Teichmann. 

 Redakce Mladé fronty DNES tak kopíruje mnohokrát zkoumané redakční modely, ve 

kterých ženy nejsou ve vedoucích pozicích, sportovních redakcích a nepíší komentáře. Ostatní 
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redaktorské pozice jsou ale poměrně genderově vyvážené. 

 

Složení redakce MF DNES 2021  

Šéfredaktor Muž 

Ředitel redakce Muž 

Šéfeditor Muž 

Vedoucí fotografického oddělení Muž 

Tajemník redakce Muž 

Vedoucí domácí rubriky Muž 

Vedoucí ekonomické rubriky Muž 

Vedoucí komentářové rubriky Muž 

Vedoucí zahraniční rubriky Muž 

Vedoucí kulturní rubriky Žena 

Vedoucí sportovní rubriky Muž 

Vedoucí Magazínu DNES + TV Muž 

Vedoucí magazínu ONA Žena 

Vedoucí magazínu Auto, vedoucí rubriky 

Test a Zaměstnání 

Žena 

Koordinátorka magazínu DNES Speciál Žena 

Vedoucí magazínu Víkend Muž 

Vedoucí magazínu Doma Žena 

Vedoucí magazínu City Life Muž 

Příloha č. 2 (MAFRA, a.s., 2021)  
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2. Výzkumná část 

2.1 Analýza vybraných článků 

Pomocí archivních vydání deníků MF DNES práce zkoumá postavení žen v médiích. Celkem práce 

analyzovala 3 137 článků z 84 vydání z období 1996-1998, 2010-2015 a 2016-2020. Analýza 

využila metodu prostého náhodného výběru (Sedláková, 2014, str. 95). Mezi hlavními 

zkoumanými kritérii byly rubriky, do kterých ženy psaly – domácí, zahraniční, ekonomika, kultura, 

sport, názory, kriminalita a publicistika. Jelikož práce zkoumá regionální verze deníku, v analýze 

jsou zahrnuty také rubriky „region“ a „region-sport“. Rubrika „region-sport“ však byla v deníku 

zařazena pouze do roku 2013 a celkově je zahrnována do rubriky sport.  

Dále práce analyzuje, kolikrát byly pod články podepsány ženy, a kolik se takových článků 

objevilo na titulní straně deníku. Kromě rubrik, do kterých jednotliví novináři přispívají, práce 

zkoumá také témata, o kterých píší – zvláštní důraz byl pak kladen na témata rodina (zahrnuje také 

podtémata zdraví, životní styl, děti, domácnost, vztahy a vše s tím spojené), školství, politika, 

zdravotnictví, armáda (včetně válečného zpravodajství a zbraní) a oddechová témata (soft news). 

 Tato bakalářská práce podrobila analýze autorské články, tedy články, které byly 

publikované s celým jménem autora či autorů. Do rozboru nebyly zahrnuty agenturní zprávy a 

články podepsané redakčními zkratkami. Zvlášť také práce nakládá s externími spolupracovníky 

mimo novinářskou profesi – nezařazuje a nepracuje například s články s titulkem „Lidé od nás“ 

(analytici, právníci atd.). Samostatnou kapitolou je rubrika „názory“, kde se často vyjadřují lidé, 

co k danému tématu mají co říct – nemusí to nutně být novináři. Pro získání dat o poskytnutém 

prostoru pro vyjádření názoru žen tak práce neodděluje externisty (mnohdy se jedná o spisovatele, 

politiky). Speciální přílohy byly do práce zahrnuty jen v případě, že se daly jednotlivé články 

tematicky zařadit. Často se například objevovala příloha „zaměstnání“, jejíž články byly z valné 

většiny zahrnuty do ekonomické rubriky. Například tipy na výlet ale do analýzy zahrnuty nebyly. 

  Z důvodu vládních opatření proti šíření onemocnění covid-19 analýza mohla zahrnout 

pouze vydání, která jsou dostupná online – období 2010 až 2020 a roky 1996, 1997 a 1998. Přestože 

většinu vydání tvoří pražská (tedy hlavní) mutace deníku, kvůli jejich absenci v digitální podobě 

byla v období 1996 až 1998 použita severočeská a západočeská vydání. V daném roce bylo 

zkoumaných vždy šest náhodně vybraných vydání z šesti měsíců, střídalo se sudé a liché pořadí. 

To se však opět netýká období 1996 až 1998, jelikož jsou v digitální podobě většinou jen tři měsíce 

– proto práce analyzovala vždy dvě vydání v daném měsíci daného roku. 
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2.1.1 Hypotézy 

Na základě teoretických dat a poznatků z podobných zahraničních studií, si bakalářská práce 

stanovuje následující hypotézy: 

 

- H1: Ženy v deníku vytváří 30 až 40 % mediálního obsahu 

- H2: Konkrétní tematické okruhy zpracovávají ženy častěji než muži a naopak 

- H3: Do konkrétních rubrik přispívají častěji ženy a naopak 

- H4: Na titulních stranách se objevují častěji články od novinářů-mužů 

 

2.1.2 Období 1996 až 1998 

V prvním analyzovaném období práce zkoumala celkem 817 autorských článků, přičemž nejvíce 

z nich bylo z domácí rubriky. Druhé místo obsadila rubrika kultura a následovaly rubriky názory a 

sport. Oproti následujícím rokům nebyla v deníku rubrika publicistika, ale přibyla naopak rubrika 

„kriminalita“, kde byly publikovány upravené policejní „svodky“ o vraždách, krádežích a podobně. 

Sportovní rubrika a rubrika regionálního sportu byly v souhrnné statistice brány jako celek. 

 Novinářky-ženy se v letech 1996 až 1998 na mediálním obsahu deníku Mladá fronta DNES 

podílely z 24 %. Pokud by práce nezahrnovala sportovní články, ze kterých jen jeden napsala žena, 

podíl by se zvýšil na 27 %. Ženy zároveň nedominovaly v žádné ze sledovaných rubrik. 

 Nejvyšší procentuální zastoupení žen bylo překvapivě v rubrice kriminalita, kde napsaly až 

39 % všech článků. Domácí rubriku pak vytvořily ze 38 % a ekonomickou z 34 %. Naopak nízce 

zastoupeny byly v zahraniční rubrice, kde ze 78 analyzovaných článků napsaly jen devět. Nicméně 

velká část zahraničního zpravodajství tvořily agenturní zprávy, a i muži se na něm podíleli méně 

než v následujících letech. 

Nejméně se ženy tradičně podílely na sportovním zpravodajství, jen jeden článek byl 

podepsaný novinářkou Michaelou Drobnou o běžecké disciplíně na olympijských hrách. Sportu 

byl ale ve všech analyzovaných vydáních poskytnut velký prostor, nebylo výjimečné, když 

sportovní zprávy zabíraly až deset stran. 

 Ze 110 názorových článků jich 16 napsaly ženy. Významné procento z nich napsaly 

redaktorky Sabina Slonková a Jana Bendová, která byla dokonce vedoucí názorové sekce. Velmi 

často se komentáře psané ženami dotýkaly ekonomických událostí. Názory publikované ženami 
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byly ale spíše kratšího rozsahu nebo ve formě tzv. „podvalu“.  

 O tématu zdravotnictví psaly z 86 % ženy, takové články se nejčastěji objevovaly v domácí 

rubrice, nechyběly ale ani v regionální nebo ekonomické sekci. Přestože podle teoretické hypotézy 

měli muži mít na politické zpravodajství jakýsi monopol, rozdělení nebylo až tak nevyvážené. 

Muži zpracovali 65 % všech politických článků. Z žen se v politickém zpravodajství významně 

angažovala redaktorka Sabina Slonková. Ženy vůbec nepsaly o válce, armádě nebo zbraních. Téma 

školství bylo naopak naprosto vyvážené. Zajímavý je taky podíl „soft news“, které se ve vydáních 

objevily – ženy napsaly 54 % z nich. Tyto „soft news“ se většinou objevovaly v regionální rubrice 

a v různých přílohách.  

 Vyloženě „jednopohlavní“ tak byla pouze témata armáda a zdravotnictví. Zbytek 

sledovaných témat byl až překvapivě vyrovnaný. 

 

  
Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 

 

2.1.3 Období 2010 až 2015 

V tomto pětiletém období práce podrobila analýze šest vydání z každého roku, celkový počet 

autorských článků činil 1 404. Nejnižší počet zkoumaných článků v jednom roce byl 181, nejvyšší 

naopak 290. Nejvíce z nich bylo zařazeno v domácí rubrice, následoval sport a na třetím místě se 

umístila regionální, pražská rubrika. 

Mediální obsah MF DNES v této periodě spoluvytvořily ženy jen ve 34 procentech případů. 

Novinářky dominovaly jen ve dvou z devíti sledovaných rubrik – v kultuře a pražské příloze. 

Vydání kopírovalo postavení žen v žurnalistice, jak ho popisuje teorie: „Pokud je v některé ze 

sledovaných oblastí zastoupení žen vyšší, bývá to obvykle zapříčiněno nízkým statusem dané 

pozice (regionální a lokální žurnalistika, oblast tzv. soft news aj.) nebo daného tématu,“ 

(Vochocová, 2019, str. 16).   

Ženy častěji zpracovaly rodinná, společenská a zdravotní témata. Novinářky – ženy se 

v podstatě věnovaly stejným okruhům jako jejich mužští kolegové, nicméně novináři – muži ve 

vydání zpracovali „hlavní“ témata, tedy témata, kterým byl dán největší prostor a pozornost. 

Politice se ženy věnovaly spíše na komunální úrovni. 

Na titulní straně deníku se zároveň objevilo více článků od mužů. „Mužská práce je na 

titulní straně publikovat článek o tom, že hořelo. Ženská práce je napsat uvnitř novin o tom, proč 

Titulní strana 1996 až 1998 v deníku MFD

Ženy Muži
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pachatel něco zapálil už potřetí,“ (Franks, 2013, str. 8). Největší propad práce eviduje v rubrikách 

sport, včetně toho regionálního a názory. Jen tři z 237 sportovních článků (+ 37 regionálního 

sportu) napsaly ženy, samostatný klasicky laděný sportovní článek však napsala pouze Martina 

Kučerová. Ivana Paulová se na článku pouze spolupodílela. Třetím sportovním textem v tomto 

pětiletém období byla recenze filmu o Věře Čáslavské z pera Mirky Spáčilové.  

Jen čtrnáct procent všech názorových textů napsaly ženy. Pokud už se pod nějaký názorový 

příspěvek podepsala žena, většinou se jednalo o tzv. „růžové téma“ (pink topic), které Suzanne 

Franks definovala čtyřmi F – family, food, furniture, fashion (Franks, 2013, str. 31). Z žen se na 

názorové rubrice významně podílela novinářka Jana Bendová, která ji i vedla. 

Postavení žen v médiích ale není vždy tak „předvídatelné“, jak by se mohlo zdát. Ženy 

navzdory prvotním předsudkům například pokrývají značnou část ekonomického zpravodajství, 

které bylo ještě před časem považováno spíše za „pánský klub“. V této rubrice zároveň panoval 

největší soulad, přestože i tady publikoval deník více autorských článků napsaných muži. Ženy se 

ekonomikou zaobíraly ve 44 %, i tady ale zpracovaly spíše sociální a „lehčí“ témata – mimo jiné 

rozhovor se zakladatelem kosmetické značky nebo důchodové reformy. Na druhém místě byla 

pražská příloha, kde 57 % publikovaných textů byly podepsány ženami. Téměř totožné 

procentuální rozdělení bylo také v publicistické rubrice, kde panoval rozdíl pěti článků mezi oběma 

pohlavími.  

Muži naopak více psali o politických událostech, reportovali z válečných (nebo jinak 

nebezpečných) zón a obecně ve většině případu psali o „hard news“. Téma války, armády a zbraní 

zpracovali ze 76 % muži, politická témata pak ze 62 %. Ženy naopak napsaly 89 % všech článků, 

které se dotýkaly školství a 83 % článků o rodině, vztazích či zdravém životním stylu. 

Po převzetí deníku Andrejem Babišem v roce 2013 došlo v následujících letech k úbytku 

zahraničních článků psaných ženami. K propadu došlo také v kultuře a regionálním zpravodajství. 

V dalších sledovaných rubrikách nedošlo k žádným zásadním změnám. 
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Příloha č. 5 

 

Příloha č. 6 

 

2.1.4 Období 2016 až 2020 

Z tohoto období práce zanalyzovala 916 článků, přičemž 234 z nich napsaly ženy – to je celkem 

26 % mediálního obsahu deníku, kdybychom však opět odečetli sportovní obsah, tento podíl by se 
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zvýšil na 32 %. Nejobsáhlejší rubrikou bylo tradičně domácí zpravodajství, kde novináři a 

novinářky publikovali 185 článků. Jen o deset textů méně měla sportovní rubrika. Významný podíl 

na celkovém mediálním obsahu měla také kulturní rubrika, ve které dominovaly z 58 % ženy. 

 Kromě kultury muži dominovali ve všech sledovaných rubrikách, rozdíl ale oproti 

předešlým letům nebyl tak markantní. Ženy v průměru psaly 30 % textů napříč skoro všemi 

rubrikami. V publicistice byl tento podíl dokonce 48%. Největší propad nepřekvapivě zaznamenaly 

sportovní a názorové rubriky. Novinářky-ženy napsaly nejméně komentářů za celé sledované 

období – jen osm textů z 86. 

 Sledované období podpořilo hypotézu, že ženy ve větší míře píšou o zdravotnictví, školství, 

rodině, zdraví a muži naopak o politických událostech a o válečných sporech, zbraních a armádě. 

Přes 80 % článků se zdravotnickou nebo rodinnou tématikou napsaly ženy, přes 70 % politického 

zpravodajství zase muži. Ve válečném zpravodajství ale dominovali „jen“ ze 69 %, což je o oproti 

minulým sledovaným rokům podstatně méně. Také počet článků, které by se svým obsahem daly 

zařadit mezi „soft news“ byl mezi muži i ženami poměrně vyrovnaný. 

 V součtu 24 článků z 84 publikovaných na titulních stranách novin byly podepsané ženami. 

V některých případech dokonce titulní stranu pokrývaly jen články od novinářek-žen. Tento podíl 

je ale za všechna sledovaná období nejnižší. 

 

Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 

 

2.1.5 Vyhodnocení analýzy 

Výsledky šetření korelují se stanovenými hypotézami i s teoretickými poznatky zmíněnými v první 

části práce. Za všechna sledovaná období ženy vytvořily v průměru 28 % celkového mediálního 

obsahu deníku Mladá fronta DNES. Pokud by analýza nezahrnovala sportovní články, které jsou 

tradiční doménou mužů a ženy jich v součtu nevytvořily ani jedno procento, zvýšil by se celkový 

podíl na 33 %.  

 Práce dospěla k závěru, že novinářky-ženy nejčastěji přispívaly do domácí rubriky a do 

rubriky kultura. Na třetím místě se umístilo ekonomické zpravodajství, které dokonce převýšilo 

zpravodajství ze zahraničí. 

 Zajímavým jevem zdá se být zjištění, že v publicistické rubrice si novinářky-ženy častěji 

do svých rozhovorů zvaly jiné ženy. Například redaktoři-muži v analyzovaném období 2016 až 

2020 ve rozhovorech, které podlehly analýze, zpovídali jen samé muže. V rozhovorech od 

redaktorek-žen byly pak ve stejném období ve 25 % případů jako respondentky ženy. 

Ve sledovaných rubrikách se ženy nejčastěji věnovaly domácí politice – takové texty byly 

srovnatelné s články od novinářů-mužů. Provedená analýza podpořila hypotézu, že ženy ve větší 

míře píší o zdravotnictví a školství. 

Titulní strana 2016 až 2020 v deníku MFD

Ženy Muži
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Příloha č. 9 

 

Příloha č. 10 

 
 

2.2 Rozhovory 

Kromě teoretické části a „abstraktní“ analýzy článků práce přináší také několik výzkumných 

rozhovorů s bývalými i současnými redaktorkami deníku napříč všemi oblastními zaměřeními. 

Díky rozhovorům se tak práce nezaměřuje jen na racionální oblast problematiky postavení žen 

v médiích, ale prostřednictvím dojmů, pocitů a myšlenky novinářek proniká i do oblasti 

emocionální. 

Přestože se mělo původně jednat pouze o jeden rozhovor se současnou redaktorkou a jeden 

s bývalou, z důvodu nutného zkrácení první analytické části došlo k navýšení rozhovorů. Práce 
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proto přináší čtyři rozhovory se ženami, které v minulosti působily v Mladé frontě DNES a dvěma 

rozhovory se ženami, které tam v době zpovídání aktuálně pracovaly. Bakalářská práce analyzuje 

v jejich odpovědích společné znaky a hodnotí, zda se teoretické poznatky shodují s praktickou 

stránkou působení v redakci. Formou polostrukturovaných rozhovorů lze tak zmapovat sebepojetí 

samotných novinářek. 

 Novinářky odpovídaly na otázky týkající se genderu v žurnalistice, vlivu povolání na 

osobní a rodinný život nebo stereotypizaci určitých témat a oblastí. Redaktorek jsem se ale také 

ptala na méně konkrétní otázky, při kterých jsem se dozvěděla, co pro ně znamená žurnalistika, 

kdo jim je vzorem nebo jaký typ člověka podle nich představuje ideálního novináře.  

 Inspirací pro pokládané otázky byl výzkumný rozhovor z publikace Ženy (a muži) ve 

zpravodajských redakcích (Vochocová, 2019). Autorka studie byla s částečným použitím otázek 

seznámena a plně s ním souhlasí.  

 Základní otázky (bez podotázek a doplňujících otázek, které padly během dotazování) jsou 

umístěny v příloze práce. Do bakalářské práce nebyly využity všechny odpovědi respondentek. 

 

2.2.1 Současné redaktorky 

Z novinářek, které v době rozhovoru (březen 2021) pracovaly v MF DNES2, jsem vyzpovídala 

redaktorky domácího zpravodajství. První respondentkou je Dominika Hromková, která do 

celostátní pražské redakce MF DNES přišla z jihomoravské přílohy. Druhou respondentkou je 

Karolina Bulisová, která se ze sportovní redakce přesunula do domácí redakce iDNES.cz a 

následně působila jako reportérka MF DNES.  

 

Začátky v žurnalistice redaktorky pociťovaly odlišně. Dominka Hromková nikdy vyloženě nesnila 

o dráze profesionální novinářky, naopak Karolina Bulisová si tím byla jistá už od základní školy. 

Jejich představy o profesi ale byly zkreslené, „pravou“ žurnalistiku poznaly až během prvního 

působení v redakci. Obě redaktorky souhlasně za svůj vzor označily bývalého vedoucího 

reportérského týmu MF DNES Pavla Švece. 

 

D.H.: „Když jsem ve čtvrťáku na gymplu přemýšlela, co chci studovat, žurnalistika mi připadala 

jako zajímavá a zábavná volba. Moje představa o tomto povolání byla tehdy ovlivněna Sexem ve 

 
2 Karolina Bulisová v dubnu roku 2021 z redakce deníku odešla.  
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městě a Gilmorovými děvčaty.“ 

K.B.: „Myslela jsem, že novinařině se rozhodně nikdy věnovat nebudu. To, co teď dělám, je ale 

nakonec zásluha Jany Ustohalové. Tehdy ještě jako redaktorka brněnské MF DNES vedla jednu 

skupinu na semináři STISK. Nadchla mě pro práci a já se rozhodla odklonit od PR opět k 

novinařině.“ 

 

Redaktorky vyzdvihují především rozmanitost a kreativní část novinářské profese, byť Dominika 

Hromková přiznává, že být vždy za všech okolností kreativní a přicházet s novými nápady není 

někdy jednoduché.  

 

K.B.: „Někdy je to unavující práce, obzvlášť v době koronaviru. Už rok řešíme to stejné a člověk 

se někdy ptá sám sebe, zda to čtenáře vlastně ještě vůbec zajímá.“ 

 

Také práce s lidmi je pro ně klíčovým faktorem, díky kterému chodí do práce rády. Stejně jako 

většina zpovídaných bývalých novinářek, i ony si myslí, že novinář by měl být zvídavý, učenlivý, 

měl by mít zájem o dění kolem sebe. Kromě pokládání otázek by ale měl také umět dobře 

naslouchat odpovědím a měl by mít určitý nadhled. Odpověď Dominiky Hromkové lehce implikuje 

názor, že žurnalista by měl svou prací určitým způsobem žít, nejedná se totiž o profesi 

s ohraničenou pracovní dobou a člověk jí někdy musí leccos obětovat – v jejím případě například 

hraní v ochotnickém divadle. Karolina Bulisová se také musela kvůli práci novináře přestěhovat 

z rodného města, protože regionální žurnalistiku nevnímá jako perspektivní místo pro růst mladého 

novináře. 

 

D.H.: „Žurnalistika se určitě nehodí pro lidi, kteří neradi kladou otázky a kteří by nejradši měli 

osmihodinovou pracovní dobu a pak měli svůj klid. To neznamená, že bychom pořád pracovali 24 

hodin a neužívali si dovolené, ale občas se prostě stává, že pracovní povinnosti naruší plánovaný 

volný čas.“ 

K.B.: „Mnohdy to vyžaduje ježdění za tématy přes celou republiku, v nočních hodinách a podobně. 

Na to se logicky váže to, že v osobním životě je potřeba mít partnera, který tuhle práci chápe a 

toleruje. Mně samotné to rozvrátilo jeden partnerský vztah.“ 
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Po spíše obecnějších otázkách jsem respondentkám kladla otázky, které se více zaměřují na 

potenciální vliv genderu v redakci. Ani jedna z redaktorek nepociťuje explicitní diskriminační 

nebo sexistické chování ze strany vedení redakce. Nemyslí si ani, že by gender nějak významně 

ovlivňoval postavení žen v deníku. Tvrzení, že určité rubriky spadají spíše na ženy, nepřikládají 

přílišnou váhu, nebo uvádí, že dnes už takové rozdělení spíše neplatí.  Novinářky podle nich 

dostávají i témata, která by se zprvu mohla jevit jako spíše mužská, jak dokazují zkušenosti 

Dominiky Hromkové: 

 

D.H.: „Oblasti, které budou redaktoři pokrývat, určuje vedoucí po konzultaci s redaktorem. Když 

jsem nastoupila po praxi do jihomoravské redakce MF DNES, tehdejší šéfredaktorka mi dala rank 

dopravy. Přitom doprava by se na první dobrou mohla zdát jako mužské téma.“ 

D.H.: „Jsem příjemně překvapená, kolik jsem u nás v deníku potkala žen, které dělají nebo by 

chtěly dělat politickou novinařinu. To podle mě jde určitě proti genderovému stereotypu, že politika 

je doménou mužů.“ 

 

Respondentky zároveň přiznávají, že pod určitými konkrétními tématy jsou spíše podepisovány 

ženy. Souhlasí tedy s tvrzením, že i dnes v redakcích panuje nepsané rozdělení mužských a 

ženských témat. 

 

K.B.: „Občas narazím sama s tím, že v redakci, kde je poměrně velký počet mužů, není takové 

pochopení pro sociální témata, problematiku potratů, obtěžování apod. To vnímám jako hodně 

ženská témata.“ 

D.H.: „Myslím si, že školství a sociální témata stále zůstávají doménou žen-novinářek, stejně tak 

zdravotnictví. Teď nemyslím zdravotnictví spojené s covidem, protože na tom teď pracují úplně 

všichni a ze všech redaktorů se alespoň částečně v uplynulém roce stali odborníci na zdravotnictví. 

Mám na mysli taková ta klasická zdravotnická témata typu: „Nová naděje pro pacienty s vážnou 

nemocí“ nebo „Dítě trpí vzácnou nemocí, rodiče hledají peníze na léčbu“. Mužskými tématy zase 

zůstávají věci spojené s armádou, obranou, policií. Za to politika nebo investigativní novinařina 

mi přijdou genderově vyvážené. Znám spoustu žen, které se těmto dvěma oblastem věnují a jsou v 

nich úspěšné.“ 
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Karolina Bulisová si nemyslí, že by určité konkrétní pozice v redakci či zpracovávaná témata a 

oblasti byly vnímány jako „lepší“ nebo „prestižnější. Podle Dominiky Hromkové ale žurnalistika 

je svým způsobem hierarchická, projevuje se to například ve vztahu redaktora a editora. Největší 

prostor je pak poskytován aktuálním domácím událostem a tématům, které zajímají a dotýkají se 

velké masy lidí. 

 

K.B.: „REPO v MF DNES bylo bráno jako top pracoviště, kam se dostanou jenom ti nejlepší. 

Dneska už to tolik výrazné podle mě není. A co se témat týče, tak to bude stejně. Dřív byla asi jako 

ta lepší místa brána místa politických reportérů, ale dnes se ty hranice podle mě hodně stírají.“ 

D.H.: „Ve škole jsme se učili, že editor je nad redaktorem. Tehdy při studiu jsem si snad i naivně 

myslela, že dobrý redaktor se po čase vypracuje na editora. Teď už vím, že to tak nefunguje. Když 

je redaktor dobrý, proč by z něj někdo dělal editora? Redaktor a editor by měli být hlavně parťáci. 

Naštěstí jsem se vždy setkala s editory, s nimiž se dalo mluvit a pokud jsme na téma měli odlišné 

názory, došli jsme k nějakému kompromisu. Občas jsem při práci ale zaslechla, jak editor 

redaktorovi říká: „Já jsem editor, takže to uděláš, jak říkám.“ Nikdy se však nejednalo o nějak 

závažné a třeskuté téma. Mezi jednotlivými redaktory pak panuje hierarchie mezi zkušenějšími a 

začínajícími, což je přirozené a běžné asi úplně všude.“ 

 

Podle Dominiky Hromkové jsou rovnoměrně rozděleny i ostatní rubriky MF DNES. Jejich nepsané 

rozdělení už dnes podle ní neplatí, tedy kromě sportu. Stále ale některá témata spadají spíše na ženy 

– není to ale podle ní tím, že by je do nich někdo nutil, zkrátka k nim mají často blízko. Karolina 

Bulisová uvádí, že regionální sekce deníku, do které novinářky mohou častěji přispívat, je pro ženy 

zkrátka výhodná. Regionální zpravodajství podle ní není tak časově náročné, jako například domácí 

a zahraniční. 

 

D.H.: „Pořád přetrvává to stereotypní rozdělení, že školství, zdravotnictví, sociální věci jsou 

ženskou záležitostí. Nevnímám to však jako něčí chybu. Teď budu znít stereotypně já, ale podle mě 

my ženy k těmto tématům jednoduše víc tíhneme. Například já jsem během pandemie dost začala 

psát školská témata. Zjistila jsem si, že mě to baví a že je to studnice témat.“ 

K.B.: „Regiony jsou podle mě vhodné pro ženy i proto, že v regionálním zpravodajství se tolik 

neobjevují kauzy, problémy. Ty texty jsou mnohdy prostě jenom zpravodajství o tom, co se v regionu 
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děje, dá se dělat hodně od stolu. Umím si představit, a znám takové kolegyně, které tak zvládnou 

téma odevzdat do tří odpoledne a pak se můžou v pohodě starat o rodinu.“ 

  

Přestože redaktorky přiznávají, že ve sportovní rubrice není ženám poskytován dostatečný 

prostor… 

 

K.B.: „Sama jsem se přes rok a půl sportovní žurnalistice věnovala na Seznamu, a to je vlastní 

svět. Ač je mnoho žen, které by se téhle oblasti rády věnovaly, v praxi jich prorazí jen pár, a to 

ještě spíš v televizi. Sportovní novináři mají hodně uzavřenou komunitu, znají se mezi sebou a nové 

lidi mezi sebe nepouští lehce, natož ženy, ke kterým nemají důvěru, že sportu rozumí. Je to podle 

mě škoda, ženský pohled na sport je mnohdy přeci jen jiný a v publicistice by mohl být hodně 

zajímavý.“ 

D.H.: „U toho sportu je to specifické, protože největší prostor v médiích dostávají fotbal a hokej. 

Ty zajímají nejvíce lidí, tyto sporty hrají muži a asi obecně muže ten sport víc zajímá, vyznají se v 

něm a umí o tom psát. Jasně, jsou i ženy, které sportu výborně rozumí. Proč to tak je? To už je na 

složitější debatu o tom, jestli je správně, že většina těch divácky oblíbených sportů je mužských? 

Proč není tak oblíbený ženský fotbal? Ženský hokej? Ženská cyklistika? Můj taťka má na to 

jednoduchou odpověď – ženy nemají takovou fyzickou výkonnost a výdrž, takže je není tak zábavné 

sledovat. No ale to už je opravdu širší debata o nastavení celé společnosti.“ 

 

 …v názorové rubrice o něj samy ženy podle nich nestojí. Zároveň Karolina Bulisová uvádí, 

že do názorové rubriky přispívají většinou vedoucí redakce a jednotlivých regionálních příloh, 

mezi nimiž ženy nejsou. Z odpovědí respondentek vyplývá, že ženy nejsou na psaní komentářů tak 

sebevědomé, a proto se této rubrice vyhýbají.  

 

K.B.: „Nemyslím si, že by jim v tom bylo bráněno, ale spíš asi tuhle už manažerskou pozici nechtějí. 

Druhá věc pak je, že na jakýkoliv názor ženy přijde mnohem víc reakcí, i negativních a útočných.“  

D.H.: „Myslím, že kdybych přišla za editory názorové rubriky a řekla jim, že chci psát komentáře, 

nebudou s tím mít žádný problém. Řekla bych, že nižší zájem žen o psaní komentářů možná má co 

dělat s tím, že ženy jsou zdrženlivější, možná se více bojí veřejně prosazovat své názory, mají strach 

z odsouzení...To vážně jen spekuluju. Za sebe můžu říct, že mě žánr komentář moc nebaví psát, 
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proto jsem nikdy neměla potřebu se o něj hlásit. Ale co já vím, třeba ve skutečnosti jsou za tím 

nějaké neviditelné mechanismy společnosti, které jsem si zvnitřnila, a proto ty komentáře psát 

nechci.“ 

 

Přestože obě novinářky vyzdvihují volnost a dostatečný prostor pro profesní realizaci v redakci 

deníku, uvědomují si, že rovné příležitosti pro ně nemusí platit navždy. Přiznávají, že skloubení 

denního zpravodajství a mateřství je velmi obtížně, ba dokonce nemožné. Dominika Hromková 

popisuje, že po mateřské dovolené spíše ženy změní oblast působení nebo sáhnou po zkráceném 

pracovním úvazku.  

 

D.H: „Setkala jsem se poměrně s dost ženami, které kvůli mateřství práci ve zpravodajství opustily, 

nebo si nemohly dovolit vrátit se do zpravodajství na plný úvazek. Já osobně jsem vlastně asi nikdy 

neměla kolegyni, která by měla dítě nebo děti školou povinné a klasicky každý den chodila do práce 

do redakce. Většinou buď mají právě zkrácené úvazky, nebo můžou pracovat z domu, nebo se z 

nich staly editorky, protože v novinách editoři nepracují každý den, ale střídají se na směny.“ 

K.B.: „Znám řadu novinářek, které práci dělají i s dětmi. Už to ale není mnohdy to klasické denní 

zpravodajství, ale víc publicistika a podobně. Tam je to přeci jen časově flexibilnější než v denním 

zpravodajství.“ 

 

Fakt, že spousta žen zpravodajství v určitém věku buď opustí nebo se začne věnovat jiné oblasti, 

pak přímo zapříčiní, že jich je na vedoucích pozicích ve vrcholném managementu nedostatek. 

Respondentky si ale nemyslí, že by to mělo na chod deníku a mediální obsah nějaký vliv. Také i 

zde z jejich strany panuje názor, že ženy na takové pozice nechtějí.  

 

K.B.: „Když se podíváme na přední česká média, tak většina managementu je tvořená muži. Znovu 

si ale myslím, že by to nebylo tím, že ženy vedení a majitelé do vedoucích pozic nechtějí, ale že ženy 

to spíš dělat nechtějí. Přeci jen ve věku, kdy už na vedení redakce mají zkušenosti, tak spíše 

zakládají rodiny.“ 

D.H.: “Jestli je žen na šéfredaktorských pozicích dostatek, nevím. Asi ne, protože mě napadají samí 

šéfredaktoři nebo ředitelé televizí muži. Zároveň si ale myslím, že v novinařině je hodně žen, které 

to někam dotáhly, které jsou uznávané a mají za sebou kus práce. V tomhle ohledu mi česká 
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novinařina přijde genderově vyvážená. Je ale zajímavé, že i když si vzpomenu na hodně úspěšných 

novinářek, nemůžu si teď vzpomenout na žádnou šéfredaktorku velkého zpravodajského portálu. U 

nás v MF DNES taky v tom vrcholném managementu moc žen není, ale ani bych neřekla, že jsou 

tím ty noviny výrazně poznamenány, a že se díky tomu větší prostor dostává mužským tématům.“ 

 

2.2.2 Bývalé redaktorky 

Z bývalých novinářek mi rozhovor poskytly bývalá zástupkyně šéfredaktora MF DNES Martina 

Riebauerová, bývalá šéfka zahraničního oddělení Adéla Dražanová a bývalé reportérky Eliška 

Hradilková Bártová a Jana Klímová. 

 

Hned na samém počátku rozhovoru zmínila zahraniční redaktorka Adéla Dražanová zajímavou 

vsuvku ze svých novinářských začátků ve sportovní redakci. Po nějaké době však došla k závěru, 

že psaním o sportu se živit nechce. 

  

A.D.: „Tehdy se sice gender ještě moc neřešil, ale i tak bylo zajímavé, že jsem tam jako mladá 

holka přišla mezi samé chlapi – jediná ženská v redakci byla sekretářka (v té době ještě každé 

oddělení mělo svou sekretářku). Tehdy mi bylo celkem jasně řečeno, že fotbal a hokej jsou chlapské 

záležitosti a já tedy tyto sporty pokrývat nebudu, což mě ale nikterak nevadilo.“ 

 

Při otázce na to, jaká vlastně je žurnalistika, respondentky zmiňovaly především její pozitivní 

stránky: 

 

E.H.B.: „Je to úžasné, dobrodružné, dynamické, vyčerpávající a napínavé povolání. Díky němu 

mohu nejen poznávat stále nové, zajímavé a inspirující lidi, ale neustále se mohu za pochodu 

vzdělávat. Při každém novém tématu mě to motivuje nastudovat si k němu relevantní materiály, 

mluvit s lidmi, kteří mu rozumí a díky tomu vznikne nejen článek, ale i pro mě osobně je to velké 

obohacení a posunutí. Zároveň považuji za úžasné, že jsem se díky této práci dostala do prostředí, 

do kterých bych jinak nikdy nezavítala, nebo neměla možnost se do nich dostat – ústavy pro lidi s 

postižením, romské osady, sociálně vyloučené lokality, anebo politické prostředí. Díky psaní 

reportáží jsem procestovala velkou část Česka, a mohla jsem tak získat alespoň letmý přehled o 

tom, jak lidé v této zemi žijí. Vyhovuje mi také svoboda, kterou toto povolání dává – možnost zvolit 
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si téma, popsat ho svým způsobem. Samozřejmě to ale s sebou nese velkou zodpovědnost, a to je 

tíha, které se novinář nemůže zbavit.“ 

A.D.: „Novinařina je nejlepší zaměstnání na světě. Vůbec nic mě na žurnalistice nerozčiluje. Já 

jsem se vyloženě narodila pro zahraniční zpravodajství.“ 

J.K.: „Baví mě na tom vzrušení, když zjistíte, že se stalo něco nového nebo něco, co doposud 

veřejnost nevěděla.“ 

 

Elišce Hradilkové Bártové i Janě Klímové vadí nekontrolované zrychlení žurnalistiky, kdy je na 

novináře vyvíjen neustály tlak – aneb rychlejší redakce vyhrává.  

 

J.K.: „Štve mě, když vám nápad někdo vyfoukne anebo nemáte dost času na důkladné zpracování. 

Internet žurnalistiku neskutečně zrychlil. V něčem k dobrému, v něčem ke škodě věcí.“ 

E.H.: „Co mě vadí, je častá řevnivost mezi jednotlivými redakcemi, a také v poslední době přílišná 

honba za „kliky“ tedy čteností, čímž může vznikat tlak na psaní vícero jednodušších textů s 

lákavými titulky, na úkor pečlivé analytické a investigativní práce, která zabere více času a stojí 

tak i více peněz.“ 

 

A pro koho se tato profese, ve které respondentky strávily podstatnou část svých životů, podle 

jejich názoru hodí? 

 

J.K.: „Hodí se pro lidi zvědavé, odvážné, čestné a pracovité. Nehodí se hlavně pro ty, kdo svoji 

pravdu dopředu vědí a nesnaží se jí zjistit.“ 

A.D.: „Novinář musí být průbojný a zvědavý a taky trochu „oprsklý“. Musí chtít vědět a zjišťovat. 

Myslím, že psaní se naučit dá, ale zvídavost a průbojnost asi úplně ne. Já osobně mám ráda 

novináře, kteří prací žijí. Není to povolání, ve kterém v pět hodin odhodíte tužku, jdete domů a 

nemyslíte na to. Když jsem měla dovolenou, tak jsem nejela k moři do Itálie nebo lyžovat, jela jsem 

do Uzbekistánu nebo do Barmy. Přemýšlíte zkrátka novinářsky – někde jste a přemýšlíte, že by o 

tom byla super reportáž.“ 

E.H.: „Předpokladem je podle mého názoru komunikativnost, a především chuť se dozvídat nové 

věci, hledat souvislosti, potřeba vyprávět příběhy a touha proniknout do míst a komunit, které jsou 

často stranou pohledu většinové společnosti. Současně je potřeba kuráž a odvaha čelit 
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nepříjemným situacím a konfrontacím s politiky, ale i s lidmi, kteří se pohybují na okraji 

společnosti, nebo s lidmi, kteří porušují zákon. Potřeba je také odolnost proti tlakům, které mohou 

být na novináře vyvíjeny. K tomu všemu je zapotřebí vnitřní pokora, která umožňuje přistupovat k 

jednotlivým tématům s otevřenou myslí, bez předpojatosti, s upřímným zájmem a snahou co 

nejobjektivněji popsat danou situaci, či téma.“ 

 

Většina zpovídaných novinářek si v redakční kultuře všimla určité formy hierarchizace – tedy jevu, 

kdy určité pozice, oblasti nebo zpracovávaná témata jsou vnímána jako lepší, prestižnější než jiná. 

Eliška Hradilková Bártová například zmínila, že jako „prestižnější“ mnohdy bývá označována 

investigativní žurnalistika, jako „elita“ jsou pak bráni komentátoři. K tvrzení, že investigativní 

žurnalistku spoustu (nejen) novinářů vnímá jako prestižní, se kloní i Jana Klímová. Adéla 

Dražanová zase poskytla zajímavý vhled do vnímání regionální žurnalistiky, která bývá často 

podhodnocovaná a upozaďovaná.  

 

E.H.B.: „Čisté zpravodajství – tedy denní psaní zpráv, bez širšího kontextu, bývá vnímáno jako 

méně ceněné. Naopak investigativní, či analytická práce je vnímána jako hodnotnější, ostatně 

právě ta často dané médium odlišuje od konkurence. Samostatnou kapitolu pak tvoří komentátoři, 

kteří jsou mnohdy považováni za jakousi elitu. Je také rozdíl mezi typem média, mnohdy je televize 

vnímána jako meta novinářské práce, protože je vidět i tvář autora a stává se tak do jisté míry 

„celebritou“. Lidé z televize pak mnohdy mají problém přestoupit do tištěných médií, protože jim 

takhle část být viděn, chybí.“ 

J.K.: „Podle mě je top investigativní žurnalistika. Ale to je úhel pohledu, který asi bude 

individuální. Jistě jsou lepší témata mající ráz veřejné povahy, mají největší společenský dopad.“ 

A.D.: „Regiony byly v MFD někdy tak trochu „vykořisťovány“. Často se stávalo, že když se v 

regionálních redakcích objevil někdo výjimečný, brzy si ho stáhli do Prahy, do centrální redakce. 

Což je pro toho redaktora sice příležitost, ale zároveň to dává regionům jasně najevo, že jsou tu 

méně důležitou složkou novin. Přitom ze zkušenosti vím, že spousta čtenářů si například nejprve 

otevře regionální část novin a přečte si, co se děje kolem nich, byť by to je o spadlém stromu. 

Zároveň MFD za nás měla nejlepší síť regionálních redakcí. Hierarchizace, jak se na ni ptáte, se 

projevovala například v tom, že se důležité zprávy z regionálních stránek braly z regionálních 

stránek a dávaly se dopředu. Což je sice logické a pro regionální redakce prestižní, ale zároveň to 
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zanechává regionální stránky prázdné.“ 

 

Mírná „soutěživost“ panovala podle Dražanové i mezi novinami a internetovou mutací deníku 

(iDNES.cz) – kdy pod požadavkem „být první“ občas tisk musel přenechat exkluzivní informaci 

internetu. 

 

A.D.: „Máte nějakou exkluzivní informaci a chcete si ji nechat do otvíráku na ráno, ale iDNES měl 

často (zcela legitimní) požadavek – „dejte nám to už večer, budeme první“. Když to dáte ale večer 

na internet, ostatní noviny si to ještě nějakým způsobem stihnou převzít. Z pohledu čtenářů jsou to 

ale spíše žabomyší války, které by se daly vyřešit poctivým zdrojováním. Já jsem ale žádnou záští 

vůči iDNESu netrpěla, protože jsem odtamtud přišla. Zároveň vím, že to nejsou noviny, ale internet, 

co má budoucnost. Já třeba dnes na tištěné noviny takřka nesáhnu.“ 

 

Všechny respondentky uvedly, že během působení v deníku nepociťovaly žádné výrazné 

genderové stereotypy, byť Adéla Dražanová podotkla, že v redakci tak trochu panoval přístup 

„chlapi sobě“. Vedení redakce se k nim chovalo stejně jako k jejich mužským kolegům. Zajímavý 

poznatek ale uvedla Eliška Hradilková Bártová, podle které žádná diskriminace nenastala 

pravděpodobně díky tomu, že v době jejího působení v MFD jej vedla žena. Podle Martiny 

Riebauerové si ženy i muži dělili práci v redakci rovnoměrně. 

 

M.R.: „Nevím, zda to bylo osvícenými šéfy, náhodou, nebo mnou samou, ale prostor jsem vždy 

dostávala a postupně i na vedoucích pozicích – až jsem se tomu sama divila. Pokud jde o prostor 

při psaní textů, nemohu si stěžovat, dostávala jsem ho, kolik jsem potřebovala, zhusta na titulních 

stránkách včetně otvíráků novin, stejně jako jiné kolegyně, ve zpravodajství pracovali muži a ženy 

zhruba půl na půl.“ 

E.H.B.: „Vůbec žádné odlišnosti v přístupu jsem nezaznamenala, ale předpokládám, že to bylo tím, 

že jsem do redakce nastoupila v době, kdy ji vedla žena, Sabina Slonková. Ta také upravila model 

fungování tak, aby vyhovoval i nám matkám s malými dětmi. Vycházela mi velice vstříc, a stejně 

tak i kolegům mužům. Jakou oblast budu zpracovávat bylo dohodnuto předem, když mi Sabina tuto 

práci nabízela. Byla jsem součástí investigativního týmu, konkrétní témata jsme si domlouvali na 

týdenní poradě, témata jsem většinou navrhovala sama, případně jsme se dohodli podle aktuálního 
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dění, zda je nějaké téma prioritní. Jinak, prostor k profesní realizaci tam rozhodně byl, ale opět si 

myslím, že to bylo primárně dáno osobou šéfredaktorky. Obecně ale v takto velkém mediálním 

domě je spousta byrokratických procesů, které samotnou novinářskou práci stěžují.“ 

A.D.: „Snad nikdy jsem nepocítila křivdu z toho, že by mi vedení redakce vecpalo něco, co bych 

nechtěla dělat, nebo, že by naopak úplně „zabili“ téma, které jsem moc dělat chtěla. Samozřejmě 

se ale může stát, že musíte zpracovat něco, co není úplně z vašeho ranku.“ 

J.K.: „Nevzpomínám si, že bych nějaké rozdíly v letech 1999-2013, kdy jsem tam působila, mezi 

muži a ženami z hlediska zacházení pociťovala. Ani pokud jde o témata. O čem píšeme jsme si určili 

sami, bylo to vždy na dohodě v týmu. Také vždy nejvíc záleží, kdo jaké zjistí informace.“ 

M.R.: „Jsem ráda ženou a nikdy jsem to kvůli tomu v práci neměla těžší.“ 

 

Přestože ani jedna z respondentek v redakci nezažila přímou diskriminaci na základě pohlaví, 

všimly si, že určitá témata byla a stále jsou vnímána jako „spíše mužská“ nebo „spíše ženská“. 

Zdravotnictví, školství a různé sociální problémy mapují v médiích spíše ženy. Stejně jako 

regionální žurnalistika, i „spíše ženská“ témata bývají mnohdy podceňována. Martina Riebauerová 

si ale například nemyslí, že do kultury přispívají ve větší míře ženy. 

 

M.R.: „Rozhodně nesouhlasím s tím, že o kultuře píší více ženy. V MFD vedl kulturní rubriku muž, 

zastoupení v redakci bylo půl na půl. Obecně je pravdou, že některé obory více pokrývají ženy, 

rozdělení existuje. Asi je to dáno stereotypy a za druhé i tím, že ženy k některým tématům samy 

inklinují z podstaty svých zájmů a přirozenosti. O školní povinnosti se více starají matky, o 

sportovní kariéry otcové – tam někde to možná pramení. U toho sportu je to zajímavé, protože 

sportu se věnují muži i ženy, a přesto, máte pravdu, jsou sportovní rubriky plné mužů. Snad to bude 

způsobené i tím, že v médiích je hlavní fotbal a hokej – spíše mužské sporty. Nic nikomu ale nebrání, 

aby psal o tom, co ho baví. Překážku má každý sám v sobě.“  

E.H.B.: „Často to tak v redakcích bohužel bývá – školství, sociální věci, zdravotnictví automaticky 

spadaly pod redaktorky. Tyto oblasti jsou vnímány spíše jako podřadné, na kterých se nedá udělat 

kariéra, kde neulovíte sólo kapra (což není pravda). Přitom jsou to klíčové oblasti, které se dotýkají 

každého z nás, a zároveň do nich směřuje naprostá většina peněz ze státní kasy.“ 

J.K.: „Obecně – muži: auta, fotbal, ženy: kosmetika, mateřství atd.“ 

A.D.: „Vždy strašně záleží na lidech. Nějaké rozdělení asi existuje, ale myslím, že je spíš v hlavách, 
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ve škatulkách, než, že by hmatatelně existovalo. Úplně nevnímám, že by nějaká témata byla čistě 

mužská nebo čistě ženská. Možná ten sport, ale to je spíš důsledek toho, že to do mě kolegové ze 

sportovní redakce hustili. Ale ženy sportu rozumí úplně stejně jako muži, tak proč by o něm nemohly 

psát?“  

 

Martina Riebauerová i Adéla Dražanová zmínily také práci v přílohách deníku, což většinou patří 

mezi doménu žen. 

 

M.R.: „O školství, zdravotnictví psaly převážně ženy, ale nebylo to úplným pravidlem. Domácí 

sféru jsme v deníku neměli – to až později, kdy jsme založili magazíny Ona Dnes a Doma Dnes. 

Byly to převážně ženské kolektivy. Neformulovala bych to ale rozhodně tak, že ženy „byly 

spojovány“. Spojovaly se samy. Trpný rod implikuje pasivitu, staví je do role oběti někoho, já mám 

za to, že ženy si tyto obory vybírají aktivně samy, a ne že je do nich někdo tlačí. Takže je to na nich, 

je to jejich volba. Když chtěl jít muž dělat do magazínu Doma – a jakože se takový našel – byl 

rozhodně vítán.“ 

A.D.: „V MFD jsou přílohy, např. TEST DNES, bydlení, zdraví… a to dělaly jenom ženy. Přílohu 

AUTO naopak dělali jenom muži. Neumím si představit, že by v ONA DNES pracoval muž, ale spíš 

by to bylo kvůli jeho ego než čemukoli jinému.“ 

  

Za důvody tohoto „nepsaného rozdělení“ označovaly respondentky nedostatečnou „atraktivitu“ 

témat, vnímaná nemožnost se na takových tématech „proslavit“ a udělat z nich velké zprávy. Podle 

Elišky Hradilkové Bártové to možná odráží i celkové nastavení společnosti, ve které jsou ženy 

vnímány jako hlavní pečovatelky, proto i v žurnalistice jsou to ony, kdo spíš píše o rodině, 

zdravotnictví a dětech. Z pozice bývalé šéfky zahraniční redakce poskytla Adéla Dražanová i 

zajímavý „insight“ do problematiky novinářek-žen ve válečném zpravodajství. Témata války, 

armády a zbraní jsou totiž většinou doménou mužů. 

 

A.D.: „Někteří muži třeba říkají, že ženy by neměly jezdit do války, ale to si já nemyslím. Válečný 

zpravodaj musí mít určitá specifika, ať je to muž, nebo žena. Válečný zpravodaj musí mít tlumený 

pud sebezáchovy. Někdy může i dojít k různým psychickým stavům, kdy se projevuje závislost na 

válce, na tom adrenalinu. Ale já mám pocit, že ženy jsou empatičtější, jsou vnímavější k lidským 
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příběhům, emocím, což podle mě do válečných reportáží patří. Mají také menší potřebu psát o tom, 

jak blízko se dostaly k RPG – nemají potřebu být „bigger, stronger“ a ukazovat svaly. My jsme se 

třeba v redakci smáli, že nám kluci posílají příběhy svých hrdinství. Jeden kolega nám například 

přivezl jako suvenýr z Libye kousky sestřeleného letadla. To by žena podle mě neudělala.“ 

 

Kromě rozdělení témat dochází i k nepsanému rozdělení rubrik, kdy například do názorové sekce 

píší výhradně muži. Adéla Dražanová i Eliška Hradilková Bártová si myslí, že je za tím chybějící 

sebevědomí žen. Ženy si na psaní komentářů dostatečně nevěří a zároveň nemají potřebu „si něco 

dokazovat“. Dražanová také zmínila, že psaní komentářů pro ni byla také otázka objektivity – 

příčilo se jí napsat zahraniční reportáž a pár stránek dál se k ní vyjadřovat i v komentáři. Jana 

Klímová uvedla, že rozdělení určitých rubrik vychází z podstaty mužství a ženství, což může 

implikovat stereotypizaci. Při otázce na názorovou rubriku hned několik respondentek zmínilo 

výraznou komentátorskou postavu deníku, Janu Bendovou. 

 

A.D.: „To, že ženy nepíšou komentáře, je asi trochu otázka ega. Šéfka názorové rubriky u nás v 

MFD byla žena (Jana Bendová). Ale ani ona sama se nehrnula do velkých, „otvírákových“ 

komentářů – psala ráda ty podvalové, ráda si stránky skládala, vymýšlela témata. I nás ostatní 

redaktorky vybízela, ať něco napíšeme, ale ani nám se do toho nechtělo. Komentář je podle mě 

taková „prsící“ disciplína, čímž ji rozhodně neshazuji, naopak, čtu komentáře obvykle jako první. 

Ženy podle mě nemají tu potřebu takhle někomu něco dokazovat. Muži naopak v komentářích do 

věcí rádi šili, což je v pořádku – v komentáři má podle mě novinář buď zhurta souhlasit, nebo 

zhurta nesouhlasit. Ženy se do toho ale nehrnuly.“ 

E.H.B.: „Z debat s kolegyněmi a kolegy nad tímto tématem mám pocit, že muži jsou si s sebou 

mnohem více jisti, mají potřebu být více vidět/slyšet, chtějí, aby jejich názor rezonoval, nepochybují 

o sobě (nebo ne alespoň tak jak (některé) ženy). Kdežto ženy sice mají stejně tak silné názory, ale 

často pochybují o tom, zda by to někoho zajímalo, zda je jejich názor dostatečně podložený a nosný. 

Logicky pak nakonec dojdou k závěru, že tomu tak není, a svůj názor si nechají pro sebe, nebo pro 

své okolí.“  

E.H.B.: „Jinak ženský pohled obecně v naší zemi velmi chybí, je to patrné jak v politice, tak v 

žurnalistice. Takže ano, měl by být dán ženám větší prostor v názorových rubrikách i tím, že budou 

jejich vedoucí autorky cíleně vyhledávat a motivovat je k psaní komentářů. Vliv může mít i ochota 
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vedoucích těchto rubrik tolerovat odlišný názor a přístup k prezentování jiných postojů, než na 

které jsou zvyklí od mužských autorů.“ 

M.R.: „Prostor by jim mohl a jistě i byl dán, kdyby o to samy stály. Muži píšou komentáře víc, 

protože v nich ukazují své ego – kdo dál a výš. U žen tato touha není tak silná, jsou více empatické, 

více hledají pro a proti – a názory mají být černo-bílé, jasné, břitké – tak se to od autorů chce.“ 

 

Kromě názorové rubriky jsou ženy málo zastoupeny i ve vrcholovém managementu médií. 

Například Eliška Hradilková Bártová jejich absenci vnímá negativně a myslí si, že ženský pohled 

a vnímání by mohl ovlivnit celkový mediální produkt. Takové tvrzení ale vyvrací Jana Klímová, 

připouští ale, že by ženy v pozici šéfredaktorky mohly klást větší důraz například na určitá sociální 

témata. Adéla Dražanová zmínila zajímavý „mocenský rozměr“ vedoucích pozic, kdy podle ní 

bývá hlavním hybatelem lidské ego. Martina Riebauerová vnímá nedostatek žen ve vedoucích 

pozicích jako bariéru, kterou jako jedinou nemohou ovlivnit ženy samy. 

 

E.H.B.: „Žen ve vedení je citelný nedostatek, a vnímám to jako velký problém. Zvláště po osobních 

zkušenostech se ženami na vedoucích postech v minulosti – Slonková v MFD, nebo šéf editorka 

Simona Holecová či Zuzana Kleknerová v aktuálně.cz. Ženský pohled může ovlivnit jak priority v 

pokrývání událostí, ale je patrná mnohem větší empatie a schopnost citlivěji, ale i efektivněji řídit 

a motivovat tým. Efektivnost je patrná i v tom, že i ženy na vedoucích pozicích musí skloubit práci 

a rodinu, a tudíž se snaží i efektivněji plánovat práci v redakci.“ 

J.K.: „Žen není ve vrcholných pozicích médií dostatek. Ale jsou – ředitelka Economie (vydavatel 

HN) je žena, ředitelka redakcí Economie je také žena, já jsem zástupkyně šéfredaktora HN. 

Donedávna byla šéfredaktorka E15 žena, ředitelka vydavatelství CNC byla také dlouho žena. 

Ostatně po mém odchodu z MF DNES se stala šéfredaktorkou žena. Nemyslím si, že by pohlaví 

nějak ovlivňovalo chod média. Je to o charakteru a schopnostech. A hlavně chuti to dělat. Může 

mít ale jistě vliv na část agendy, které se médium více nebo méně věnuje.“ 

A.D.: „Za mého působení bylo žen ve vedení oddělení poměrně dost. Ale být šéfredaktorem deníku 

znamená, že tam budete vysedávat do noci. Je to hrozně časově náročné, takže buď děti nemáte, 

nebo jsou už velké, nebo máte fungující okolí, které vás podporuje. Na takových pozicích ale hraje 

roli taky trochu i ego. Když jsem stala šéfkou synergického oddělení, které plnilo stránky několika 

médií, tak se mě kolegové ptali, jestli si užívám, že mohu ovlivňovat, co bude na titulních stránkách 
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největších novin. Mě ale nikdy nenapadlo, že bych to mohla brát takhle. Moje ambice byla, aby ty 

stránky byly super, abychom tam neměli chyby, abychom měli dobré fotky. Abychom prostě byli 

lepší. Ale nikdy mě nenapadlo, že by to mohlo mít nějaký mocenský rozměr. Myslím, že ženy to 

uspokojuje jinak, ale jsou samozřejmě i výjimky.“ 

M.R.: „Tady poprvé a na rozdíl od předchozích otázek vnímám deficit žen, který nemohou ovlivnit 

jen a jen ony. Já jsem měla velké štěstí na osvíceného šéfa a ve vedení MFD jsem kdysi dostala 

prostor i proto, že tehdejší šéfredaktor Robert Čásenský chtěl naředit šovinistické a machistické 

prostředí, kterým by se čistě mužský kolektiv naprosto nutně stal. A zároveň stál o ženský pohled 

na události, o výběr těch podstatných a klíčových. Možná i proto se tehdy dostala na otvírák MFD 

– jako u prvního deníku, ostatní se poté přidaly – kauza Kuřim spojená s týráním dětí – měla jsem 

tehdy službu. On je ten ženský pohled totiž někdy jiný – a to je právě jeho výhoda, ne nevýhoda, 

která by měla být potlačena nebo nivelizována.“ 

 

Absence žen na pozicích vysoko na hierarchickém žebříčku může být zapříčiněna i obtížností 

skloubit rodinný život, mateřství a práci s neohraničenou profesní dobou. Ženy proto mnohdy 

denní zpravodajství opustí se založením rodiny. Po mateřské dovolené podle Adély Dražanové 

často změní oblast působení a přizpůsobí se nové životní etapě. S tvrzením, že žurnalistika je 

abnormálně časově náročné zaměstnání, při kterém je obtížné se zároveň starat i o rodinu, souhlasí 

i Jana Klímová. Naopak v případě Elišky Hradilkové Bártové nebyl příchod dítěte důvodem 

k odchodu z novinařiny, přiznává ale, že nikdy nepůsobila v tradičním denním zpravodajství, které 

je v tomto smyslu časově náročnější. 

 

A.D.: „Myslím, že to čiré denní zpravodajství v jakémkoli formátu se s příchodem rodiny úplně 

skloubit nedá, alespoň v době, kdy jsou děti malé. Trávíte tím strašnou spoustu času, tlačí vás 

každodenní uzávěrky. S dítětem přestáváte být pánem svého času – nenaplánujete si, jestli bude 

spát, jestli nebude nemocné. I když ale vše funguje, pro práci je nutné hlídání, váš čas tak závisí na 

jiných lidech. Řešíte pak jenom logistiku a taky vás trápí to, že s dítětem vlastně nejste. Přichází 

pak pocity, že nic neděláte pořádně. Může se tak stát, že ženy sáhnou spíše po polovičním úvazku, 

nastoupí do editorských pozic nebo třeba úplně změní téma – třeba začnou dělat různá dětská nebo 

lifestylová témata. Určitě se někdo vrátí, ale spíš asi do jiné funkce.“ 

A.D.: „Po zjištění těhotenství jsem hrozně doufala, že příroda udělá, co má a že mi v hlavě srovná 

priority. Že nebudu každý den trpět tím, že nemůžu být u každého teroristického útoku, přírodní 
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katastrofy nebo voleb. A tak se také stalo, s příchodem dítěte se mé priority nastavily jinak. Bavila 

jsem se s kamarádkou o tom, že mě mrzí, že prošvihnu americké volby, ona nad tím mávla rukou a 

řekla: „Prosím tě, víš, kolik ještě prošvihneš voleb?“ Nepotřebuju si nic dokazovat, nepotřebuju 

úspěchy a nehlodá mě myšlenka, že na mě svět zapomene. Ale chci v novinařině zůstat a zároveň 

nastupuje element toho, že na mě třeba jednou budou mé děti pyšné.“ 

J.K.: „Žurnalistika je velmi náročná na čas a hlavně jeho plánování. Není to od 7 do 15 hod, jak v 

Česku fungují školky i školy.“ 

E.H.B.: „Nevím, jak je to ve zpravodajství, protože jsem většinu času působila v rubrikách, které 

nejsou typicky zpravodajské, ale spíše publicistické a investigativní, kde není ten tlak na počet 

vydaných článků za den. Ale v mém okolí rozhodně založení rodiny nebyl důvod k odchodu z 

novinařiny. Nebylo tomu tak ani v mém případě, pracovala jsem záhy po narození dítěte, podobně 

to mají nyní i mé kolegyně v Deníku N.“ 

 

Žurnalistika je ale časově náročným povoláním i pro novináře a novinářky bezdětné a bez rodiny. 

Respondentky často zmiňovaly neohraničenou pracovní dobu a neustálé „novinářské přemýšlení“, 

které je neopustilo ani po zaklapnutí počítače a odchodem domů z redakce. Novináři se mnohdy 

musí vzdát nejrůznějších zájmů a přizpůsobit povolání svůj volný čas, žurnalistika také do jisté 

míry ovlivnila jejich partnerské či jiné vztahy.  

 

E.H.B: „Musela jsem se vzdát možnosti veřejně projevovat svůj politický názor a postoje. Pak také 

spousty volného času, protože novinářská práce nekončí v určitou hodinu, ale člověk má téma, na 

kterém pracuje stále v hlavě, a je proto často obtížné „vypnout“. Práce je v naší rodině stále 

přítomná, ať už v mé hlavě, nebo někdy i fakticky, když je nutné zachytit nějakou klíčovou událost 

mimo běžný pracovní čas na úkor rodiny. Ale tato práce ovlivňuje moji rodinu i pozitivně – s 

potomkem se díky tomu bavíme o politice, skrze mojí práci vnímá, co se ve společnosti děje a utváří 

si vlastní názory. Dalším pozitivem je, že si mohu práci rozložit během dne/týdne dle svých potřeb, 

což je zvláště v této době pandemie, kdy je potřeba zvládat zároveň i chod domácnosti, velmi 

užitečné.“ 

J.K.: „Musela jsem se vzdát volných večerů, nebo večerů, které se dají dopředu s jistotou 

naplánovat. Je potřeba být flexibilní, takže organizace volného času není snadná. Zpětně vidím, že 

jsem se také připravila prací o jistý čas se svými dětmi.“ 
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A.D.: „Když došlo k útoku v Norsku, tak jsem zrovna jela za svým tehdejším přítelem do Štrasburku. 

Už jsem byla na cestě na autobusové nádraží, když v tom mi zavolal šéfredaktor, že tam nikdo 

nechce jet. Skončilo to tak, že jsem, místo za přítelem, jela nakonec do Norska. Tehdejší přítel z 

toho byl strašně zklamaný. Z mého pohledu ale bylo všechno naprosto v pořádku, říkala jsem si, 

že to přece musí každý pochopit. Ale nemusí. Buď si na to ten partner zvykne, nebo ne. Denní 

formát zpravodajství je pro rodinu a partnery obtížné. Ale mně vůbec nepřišlo, že se něčeho 

vzdávám. Naopak mi přijde, že novinařina mi toho strašně moc dala.“ 

 

2.2.3 Vyhodnocení rozhovorů 

Rozhovory přináší hlubší vhled do práce novinářek, nelze však říci, že by striktně odrážely celkové 

nastavení redakční kultury, jsou pouze osobními poznatky. I přesto se ale jedná o zajímavé srovnání 

s teoretickými daty, jelikož intimní sebereflexe českých novinářek zatím není ve výzkumném 

diskursu dostatečně zastoupena. Věřím, že velkou výpovědní hodnotu už v sobě nesou samotné 

odpovědi respondentek, uvedu proto jen krátké shrnutí: 

 Z některých výpovědí vyplývá, že v české žurnalistice (potažmo společnosti) chybí ženský 

úhel pohledu, stejně tak jako pochopení pro sociální témata. Je z nich také patrné, že v redakcích 

stále přetrvává určité stereotypní rozdělení, nikomu ale není explicitně „zakazováno“ věnovat se 

tomu, čemu daný novinář chce. Uzavřenou komunitou v žurnalistice zůstává sportovní 

zpravodajství, což pravděpodobně z velké části vychází z faktu, že mainstreamové sportovní 

redakce věnují velkou část prostoru mužským sportům.  

 Respondentky se také ve větší míře shodují, že zpravodajství se příliš nedá skloubit 

s mateřstvím a péčí o děti obecně. Neznamená to však, že by kariéry novinářek končily s prvním 

těhotenstvím – mnohdy totiž pouze dojde k přesunu z „čirého denního zpravodajství“ do jiné 

žurnalistické oblasti: magazínů, publicistiky apod.  

 Zajímavé byly také reakce na absenci žen v názorových rubrikách a vedoucích pozicích. 

Přestože respondentky objektivně přiznávaly, že žen je v těchto místech nedostatek, z části to 

přičítaly tomu, že ženy o tyto pozice nemají zájem. V případě psaní komentářů bylo hned 

několikrát zmíněno chybějící sebevědomí žen a tvrzení, že ženy nemají potřebu „někomu něco 

dokazovat“. Novinářky-ženy se také mohou podle respondentek obávat negativních reakcí a útoků, 

kterých na komentáře od žen přijde více než na komentáře od mužů. Mohou také být zdrženlivější 

a své názory se bát veřejně prosazovat. Ve stoupání po kariérním žebříčku ženám do jisté míry 
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brání mateřské povinnosti, protože ve věku, kdy už mají potřebné zkušenosti, zakládají rodiny. 

Všechny tyto faktory byly vnímány ale spíše jako „vedlejší“ – ty se přidávají k těm hlavním, které 

ženy samotné nemohou plně ovlivnit a vycházejí z patriarchálního nastavení společnosti. 

 Poznatky od respondentek by se však daly shrnout do věty, kterou novinářka Adéla 

Dražanová během našeho rozhovoru pronesla hned několikrát: „Vždy strašně záleží na lidech.“  
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Závěr 

Práce si dala za cíl zmapovat dosud poměrně nedostatečně probádanou oblast postavení žen 

v českých médiích. Prostřednictvím kvalitativní i kvantitativní metody analýzy zkoumá genderové 

rozdíly v deníku MF DNES, nepřináší však jen „abstraktní“ data, kdy jsou novináři a novinářky 

pouhými „čísly“, ale představuje i jejich vlastní sebereflexi.  

 Výsledky první části praktické složky práce – analýzy článků vydaných v tištěném deníku, 

souhlasí nejen se stanovenými hypotézami, ale i s teoretickým pozadím problematiky. Ženy 

mediální obsah vytvořily zhruba z třiceti procent, na čemž nesou největší „vinu“ sportovní články, 

kterým byl ve všech sledovaných období poskytnut významný prostor. Ženy se také ve větší míře 

věnovaly tématům zdravotnictví, školství nebo rodina. Deník kopíroval trend absence žen na 

vedoucích pozicích a v názorových rubrikách. 

 Z teoretických i výzkumných závěrů se zdá, že problémem není, stejně jako píše ve své 

studii profesorka Carolyn M. Byerly, že by byly ženy z žurnalistické profese úplně vyloučeny. 

Problémem je spíše jejich sociální vyloučení – marginalizace. Ženy se nepodílí na rozhodovacích 

procesech a moc mají v rukou – dle genderových a institucionalizovaných vzorů, muži (Byerly, 

2014, str. 108). 

Překážky, kterým ženy v žurnalistice čelí, neodstraní ani genderová mediální studia, ani 

strategie, které novinářky při práci v redakci využívají. Jsou totiž v mnoha případech hluboce 

zakořeněny ve společnosti, která s jejich odstraňováním musí začít. „Pokud ženy při svém 

rovnoprávném snažení za posledních dvě stě let něčeho dosáhly, bylo to podmíněno mimo jiné i 

spoluprací obou pohlaví,“ napsala ve své feministické úvaze Barbora Osvaldová (Osvaldová, 2004, 

str. 115). V žurnalistice by tak s nastolováním genderové rovnosti měli začít vedoucí redakcí. 

Zvyšování podvědomí o genderových nerovnostech v médiích však může významně přispět ke 

zmenšení propasti mezi pohlavími napříč veřejností. Zastoupení mužů a žen v médiích by totiž 

mělo odrážet širší populaci. 

Potenciální změnu postavení žen v žurnalistice nelze chápat jako samozřejmou změnu 

mediálního obsahu, absence žen v rozhodovacích pozicích však do jisté míry může odrážet agendu 

konkrétního média. Ani podle Vochocové nelze spojovat pohlaví autora s kvalitou mediálního 

obsahu, to, že je autorem článku žena, automaticky neznamená, že článek bude genderově 

vyváženější, empatičtější nebo jinak „kvalitnější“ (Vochocová, 2011, stránky 105-108). Zpráva 

GMMP sice tvrdí, že ženy jsou ve svých článcích kritičtější vůči stereotypům a sexismu, takovou 
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hypotézu ale nelze plošně aplikovat na všechna média napříč celým světem. 

Vyšší zastoupení žen v médiích by však přispělo k větší rozmanitosti hlasů. Nepoměrné 

zastoupení žen totiž není jen v samotném vykonávání profese, ženy také méně vystupují jako 

zdroje a odborníci. Vystupují spíše jako obyčejní lidé a oběti nebo „něčí manželky“. 

Ženy mohou poskytnout například i jinou perspektivu v oblasti válečného zpravodajství. 

Ze série rozhovorů Suzanne Franks s bývalými i současnými válečnými zpravodajkami vyplývá 

hned několik „výhod“. Zajímavá byla zpověď britské novinářky Alex Crawford, která vyzdvihuje 

především možnost válečných zpravodajek-žen přinést do médií nové „hlasy“. Díky tomu, že je 

ženou mohla například vyzpovídat arabské a muslimské ženy, což by bylo pro její mužské kolegy 

takřka nemožné (Franks, 2013, stránky 30-31). 

A čím by se tedy mohlo křivolaké postavení žen v žurnalistice narovnat? Jedním ze 

stavebních kamenů v nastolování rovnosti se zdá být větší právní podpora novinářek. Ženy obecně 

vykazují lepší kariérní výsledky, existují-li v dané zemi zákony, které poskytují legální oporu pro 

rovnost žen a mužů a strukturální podporu pro výchovu dětí (Byerly, 2014, str. 109). Suzanne 

Franks navrhuje kromě dobře organizovaného pracoviště také nepřenositelnou (a plně placenou) 

mateřskou dovolenou, která by podpořila integraci otců do péče o dítě (Franks, 2013, str. 53). 

Podpůrné pracovní prostředí, které uznává profesní přínosy žen do žurnalistiky a bere na vědomí 

pečovatelské, mateřské, rodinné a jiné odpovědnosti žen, je stejně důležité, jako například 

existence etických kodexů (Ross, 2014, stránky 120-122). Z takových přístupů nebudou profitovat 

jen ženy, ale celková redakční kultura. 

 

Summary 

The thesis was aimed to map the quite insufficiently researched area of the women’s status in the 

Czech media. Through a qualitative and quantitative method of analysis, it examines gender 

differences in the Czech daily MF DNES. It does not only provide "abstract data“, where journalists 

equal "numbers", but their own self-reflection as well. 

The results of the research correspond with the established hypotheses and also with the 

theoretical background of the issue. Women created about thirty percent of the media content. The 

disproportion between men’s and women’s content ratio was mainly caused by sports column, in 

which women have not participated and which was given a significant space in all the monitored 
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periods. Women also wrote more about health, education or family issues. The daily copied the 

trend of the absence of women in leading positions and in opinion columns. 

From both theoretical and research conclusions, it is clear that the problem is not, as 

Professor Carolyn M. Byerly writes in her study, that women are completely excluded from the 

journalistic profession. The problem is rather their social exclusion. Women do not participate in 

decision-making processes and power is concentrated in the hands of men, which corresponds with 

institutionalized patterns in our society (Byerly, 2014, p. 108). 

The obstacles that women often face in journalism cannot be removed just by media studies 

or specific strategies that female journalists created in order to survive in gender biased 

environment. In many cases the obstacles are deeply rooted in the society that must begin with the 

removal. "If women in the last two hundred years achieved at least a glimps of equality, it was 

conditioned, among other things, by the cooperation of both sexes," wrote Barbora Osvaldová in 

her feminist reflection (Osvaldová, 2004, p. 115). However, raising awareness of gender inequality 

in the media can make a significant difference in the meaning of diminishing of the gender gap 

among the whole society. The representation of men and women in the media should, in fact, reflect 

the general public. 

 The potentially changed position of women in media cannot be understood as a 

natural change in the media content itself, however, higher representation of women in decision-

making positions may to some extent reflect in the agenda-setting. It is not possible to connect the 

author's gender with the media content, the fact that an article is written by a woman does not 

automatically mean that it will be gender balanced, more empathetic or somewhat "better" 

(Vochocová, 2011, pages 105-108). The GMMP report, however, argues that female journalists 

are more critical towards gender stereotypes and sexism, but it cannot be widely applied to all 

media around the world. 

A higher representation of women in the media would contribute to a greater diversity of 

voices. In fact, women are not only under-represented in the profession itself, they are also less 

likely to be cited as authorities and professionals. They are more likely to be cited as ordinary 

people, victims or "someone's wives". 

Women can bring a different perspective into the journalism. For example Suzanne Franks' 

series of interviews with former and current war correspondents show several "benefits". The 

experience of a British journalist Alex Crawford highlights the possibility of women's war 
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correspondents to bring new "voices" to the media. Because she is a woman, she was able to 

interview Arab and Muslim women, which would be almost impossible for her male colleagues 

(Franks, 2013, pages 30-31). 

So how can the crooked position of women in journalism be straightened? One of the 

building blocks in establishing equality seems to be a greater legal support for journalists. Women 

generally perform better in the workplaces that provide legal support for gender equality and 

structural support for raising children (Byerly, 2014, p. 109). In addition to a well-organized 

workplace, Suzanne Franks also proposes non-transferable (and fully paid) maternity leave, which 

would support the integration of fathers into the childcare (Franks, 2013, p. 53). A supportive work 

environment that recognizes women's professional contributions to journalism and acknowledges 

women's maternity, family and other responsibilities is as important as, for example, the existence 

of codes of ethics (Ross, 2014, pages 120-122). Not only women would benefit from such 

approaches, but also the whole journalistic culture.  
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1996, západočeská vydání: 

- 1. říjen, 25. říjen, 6. listopad, 18. listopad, 10. prosinec, 11. prosinec 

1997, severočeská vydání: 

- 9. červen, 20. červen, 7. listopad, 25. listopad, 5. prosinec, 8. prosinec 

1998, severočeská vydání: 
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- 2. únor, 9. únor, 8. březen, 24. duben, 27. duben, 8. červen 

2010, pražská vydání: 

- 6. únor, 12. duben, 30. červen, 18. srpen, 8. říjen, 10. prosinec 

2011, pražská vydání: 

- 6. duben, 22. únor, 16. červen, 26. srpen, 4. říjen, 20. prosinec 

2012, pražská vydání: 

- 23. leden, 15. březen, 3. květen, 21.červenec, 19. září, 5. listopad 

2013, pražská vydání: 

- 9. leden, 15. březen, 31. květen, 9. červenec, 17. září, 19. listopad 

2014, pražská vydání: 

- 4. únor, 8. duben, 20. červen, 14. srpen, 20. říjen, 2. prosinec 

2015, pražská vydání: 

- 18. únor, 20. duben, 4. červen, 10. srpen, 22. říjen, 8. prosinec 

2016, pražská vydání: 

- 4. leden, 22. březen, 9. květen, 17. červenec, 16. září, 2. listopad 

2017, pražská vydání: 

- 12. leden, 6. březen, 31. květen, 12. červenec, 16. září, 9. listopad 

2018, pražská vydání: 

- 15. únor, 23. duben, 15. červen, 28. srpen, 2. říjen, 15. prosinec 

2019, pražská vydání: 

- 15. únor, 3. duben, 12. červen, 8. srpen, 2. říjen, 30. prosinec 

2020, pražská vydání: 

- 13. leden, 6. březen, 18. květen, 30. červenec, 22. září, 25. listopad 
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- Příloha č. 5: Zastoupení mužů a žen v jednotlivých rubrikách deníku MF DNES v období 

2010 až 2015 (graf) 

- Příloha č. 6: Podíl článků publikovaných v deníku MF DNES na titulní straně v období 

2010 až 2015 (graf) 

- Příloha č. 7: Zastoupení mužů a žen v jednotlivých rubrikách deníku MF DNES v období 

2016 až 2020 (graf) 

- Příloha č. 8: Podíl článků publikovaných v deníku MF DNES na titulní straně v období 
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- Příloha č. 9: Procentuální rozdělení rubrik, kam ženy v deníku MF DNES přispívaly za 

všechna sledovaná období (graf) 

- Příloha č. 10: Témata, o kterých ženy v deníku MF DNES psaly za všechna sledovaná 

období (graf) 

 

Otázky z rozhovorů 

a) Jak jste se dostala k žurnalistice? Jak dlouho už v profesi působíte? 

b) Máte nějaké novinářské vzory? 

c) Jaké je to být novinářkou?  

d) Vnímáte v novinářské profesi nějakou hierarchii? Je to vůbec hierarchické povolání?  

e) Vnímáte určitá témata jako mužská/ženská? 

f) Existuje podle vás typ lidí, který se obzvlášť hodí pro novinářskou profesi?  

 

1) Pociťovala jste během vašeho působení v MFD rozdíly v přístupu k novinářům-mužům a 

novinářkám-ženám ze strany vedení redakce? Určoval vám někdo, jakou tematickou oblast budete 
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pokrývat? Byl vám dán dostatečný prostor k profesní realizaci? 

2) Musela jste se kvůli vaší práci něčeho vzdát?  

3) Ovlivňuje/ovlivňovala práce ve zpravodajství nějakým způsobem váš osobní život? 

4) Spadala konkrétní témata v MFD spíše na novinářky (tradičně např. školství, zdravotnictví, 

péče o domácnost)?  

5) V čem podle vás spočívá nepsané rozdělení určitých rubrik, témat? 

6) Myslíte, že by mohl být novinářkám dán větší prostor v názorové rubrice? Mají vůbec ženy 

o psaní komentářů zájem? 

7) Podle různých studií mnoho žen opouští zpravodajství se založením rodiny. Souhlasíte s 

tvrzením? 

8) Jak podle vás ovlivňuje chod média podíl žen ve vrcholném managementu a na postech 

šéfredaktorů? Je žen na takových pozicích podle vás dostatek? 

9) Zažila jste někdy v deníku genderové stereotypy, obtěžování či přímo diskriminaci? 
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