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Abstrakt 

Disertační práce Struktury a hierarchie v profesním diskurzu novinářů a novinářek v ČR 

se zaměřením na faktor genderu se věnuje profesní sebereflexi novinářů a novinářek 

pracujících v denním zpravodajství v České republice z perspektivy feministické 

politické ekonomie. Ta propojuje genderová mediální studia s politicko-ekonomickým 

přístupem ke studiu mediální produkce, zdůrazňuje vzájemnou provázanost genderu 

s dalšími faktory (demografickými, sociokulturními, ekonomickými, organizačními) při 

posuzování vlivů v profesi a zároveň vznáší otázky ohledně míry autonomie jednotlivce 

v profesních i mimoprofesních hierarchiích. Teoretická východiska práce obecně 

definují oblasti zájmu a konfliktní témata genderových mediálních studií, shrnují závěry 

genderových výzkumů mediální produkce a zaměřují se dále na přístupy, které studují 

gender jako jeden z řady vlivů působících v novinářské profesi vedle ekonomických, 

sociokulturních a organizačních faktorů. Analýza hloubkových rozhovorů s novináři a 

novinářkami denního zpravodajství v České republice odhaluje, jak je v profesním 

diskurzu konstruován význam genderu v žurnalistice v kontextu dalších strukturních a 

organizačních vlivů, a na základě získaných dat a jejich analýzy navrhuje zaměřit se 

v navazujícím výzkumu detailněji na pravděpodobnou proměnu profesní ideologie 

českých novinářů a novinářek a organizačních principů novinářské práce.  

 

Abstract 

The dissertation thesis Structures and hierarchies in professional discourse of 

journalists in the Czech Republic with a focus on the factor of gender deals with 

professional self-reflection of Czech daily news journalists from the perspective of 

feminist political economy. This attitude connects the field of gender media studies and 



 

  

the political economy of communication, stresses the intersection of gender and other 

factors (demographic, socio-cultural, economic, organizational) when examining the 

influences in the profession and poses questions about the extent of individual 

autonomy in both professional and extraprofessional hierarchies. The theoretical 

introduction defines the field of gender media studies in terms of topics and conflicting 

ideas, summarizes the conclusions of gender research on media institutions and focuses 

on the perspective of studying gender among many influences in the news such as 

economic, sociocultural and organizational factors. The analysis of in-depth interviews 

with Czech daily news journalists reveals how the importance of gender as an influence 

in news media is constructed in professional discourse in the context of other structural 

and organizational influences. Based on the collected data and its analysis, it suggests 

focusing in detail on the possible changes in the professional ideology of Czech 

journalists and the organizational principles of the journalistic profession in future 

research.  
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1. Úvod  
 

Tato disertační práce se snaží přispět k rozvoji oboru mediálních studií v oblasti 

soudobé sebereflexe novinářské profese v České republice, která zatím není detailně 

empiricky popsána (k dílčím studiím zabývajícím se popisem vybraných aspektů 

novinářské profese v ČR viz Kalouš 2010; Volek – Jirák 2006). Zaměřuje se na 

deskripci a interpretaci deklarovaného profesního diskurzu novinářů a novinářek 

pracujících v denním zpravodajství, a to z hlediska významu jednotlivých strukturních a 

organizačních vlivů v profesi. Role strukturních faktorů ve výpovědích novinářů a 

novinářek o profesi mě zajímá perspektivou jednoho z nich – genderu. Ten ale 

v souladu s bohatou tradicí studia této oblasti v zahraničí vnímám v širším kontextu 

dalších, pro profesi důležitých strukturních a organizačních vlivů s vědomím, že ve 

srovnání s genderem mohou být v novinářském profesním diskurzu přítomny jako 

významnější. Empirické i teoretické příspěvky k genderovému studiu mediální 

produkce, respektive redakčního prostředí, totiž zpravidla zdůrazňují vzájemnou 

provázanost genderu s dalšími faktory (demografickými, sociokulturními, 

ekonomickými, organizačními) při posuzování vlivů v profesi a zároveň vznášejí otázky 

ohledně míry autonomie jednotlivce v profesních i mimoprofesních hierarchiích. 

Inspirativní pohled na mnohost vlivů uplatňujících se v novinářské profesi a na vztah 

mezi individuální autonomií redakčních pracovníků a pracovnic, organizačními 

hierarchiemi a externími (především tržními) faktory nabízí oblast feministické 

politické ekonomie (McLaughlin 1999, Meehan – Riordan 2002; Riordan 2002), která 

propojuje genderová mediální studia s politicko-ekonomickým přístupem ke studiu 

mediální produkce a která v českém prostředí také není důkladně zmapována.  

Teoretickým východiskem této práce je genderová perspektiva studující především 

genderové charakteristiky mediální produkce a pozici žen a mužů v ní. Soustředím se 

ale právě zejména na přístup feministické politické ekonomie, podle kterého je vliv 

genderu v novinářské profesi sám o sobě neprůkazný a je třeba vnímat ho jen jako jeden 

z faktorů, jež se v oblasti mediální produkce různými způsoby v závislosti na 

konkrétním kontextu prolínají. Poté, co v první kapitole nastíním oblasti zájmu a možná 

konfliktní témata genderových mediálních studií a v druhé kapitole shrnu základní 
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výsledky výzkumů věnujících se mediální produkci z genderového hlediska1, zaměřuji 

se dále na gender jako jeden z řady vlivů spolupůsobících v mediální produkci a věnuji 

se studiím, které akcentují význam ekonomických a sociokulturních vlivů, 

organizačních faktorů a profesních standardů v redakčním prostředí. Součástí této 

kapitoly je také přehled hlavních příspěvků k diskusi o vztahu mezi feministickou teorií 

a politicko-ekonomickým přístupem ke studiu médií. V ní je pro účely mého výzkumu 

podstatná zejména polemika týkající se ústředního významu ekonomických a 

organizačních determinantů v novinářské profesi prosazovaného politicko-ekonomickou 

perspektivou. Oponenti (zejména zástupci kulturální tradice2) tuto primárnost 

ekonomických vlivů odmítají, označují postoj politické ekonomie komunikace za 

ekonomický redukcionismus (Carey 1995; Grossberg 1995; Meehan 1986, 1999; 

Murdock 1995) a upozorňují na význam dalších stratifikačních faktorů, k nimž je vedle 

etnicity, věku či umístění ve vztahu k centru či periferii řazen právě gender. Propojením 

kulturálního a politicko-ekonomického přístupu ke studiu médií ve výše zmíněné 

polemice je pak právě perspektiva feministické politické ekonomie (McLaughlin 1999).  

Diskuse zmíněná výše se dotýká také významu strukturálních faktorů ve srovnání 

s individuálními charakteristikami, jednáním či interakcemi (jde tedy de facto o spor 

mezi strukturalistickým a poststrukturalistickým paradigmatem) a je podstatná i pro 

feministické uvažování o možném významu genderového faktoru v žurnalistice. 

V genderových mediálních studiích totiž zastávají silnou pozici úvahy o možném vlivu 

genderu na pracovní atmosféru, hierarchie a způsoby komunikace v redakci, a také o 

případném vztahu mezi pohlavní ne/rovnováhou v redakcích a podobou jimi 

produkovaných obsahů.3 Takové otázky jsou vzhledem ke svému spíše spekulativnímu 

                                                 
1 Studie se zabývají především analýzou genderové segregace (vertikální i horizontální) v redakcích, 
charakterem redakčního prostředí z genderového hlediska (jeho případnými maskulinními či femininními 
atributy) a možným vlivem genderu na hodnotové preference a strategie jednání novinářek a novinářů. 
2 „Kulturální tradicí“ v tomto textu míním tradici kritického komunikačního výzkumu spojenou 
s Centrem pro soudobá kulturální studia v britském Birminghamu a na ni navazující přístupy, včetně 
americké větve kulturálních studií (Storey 2001: 56-57, Meehan 1999: 150). Ve sporu s politickou 
ekonomií komunikace se kulturální studia jako určitý jednotící přístup (ačkoli s výraznými rozdíly právě 
mezi „britskou“ a „americkou“ větví) prezentují zejména z hlediska důrazu na význam jiných než třídních 
determinantů, zájmu o populární kulturu, příjemce mediálních sdělení a jejich roli v procesu dekódování a 
studium identit (Grossberg 1995).  
3 Bez ohledu na problematičnost sociální kategorie genderu je v obecném povědomí (ale také 
v aktivistickém genderovém či feministickém diskurzu v ČR i zahraničí) silně rozšířena představa, že také 
přístup žen v oblasti zpravodajství (podobně jako v politice, výchově a vzdělávání či obecně v řízení 
kolektivu aj.) je odlišný od přístupu mužů. Existuje tedy apriorní a v textech implicitně přítomný 
předpoklad, že gender (či spíše pohlaví) představuje důležitou, v podstatě klíčově determinující strukturní 
kategorii, která nabývá dvou podob, maskulinní a femininní, jež se od sebe významně liší, pokud jde o 
hodnotové preference, způsoby chování nebo přinejmenším žitou zkušenost (Creedon – Cramer 2007; 



 

 

11 
 

 

 

charakteru mimo můj výzkumný záměr, přesto se v teoretických východiscích věnuji 

kontextu a oborové kritice těchto předpokladů, které jsou implicitně i explicitně 

přítomné v řadě genderových úvah o mediální produkci (Creedon – Cramer 2007; 

Dasgupta 2002; Gallagher 2005; Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; MediaWatch 

1995; Morna 2007; ProEquality 2010).  

Výsledkem mého metodologického uvažování, jak vzhledem k poznatkům genderových 

mediálních studií o významu faktoru genderu v novinářské profesi do výzkumu 

novinářského profesního diskurzu zahrnout gender jako analytickou kategorii tak, aby 

výsledky výzkumu nebyly spekulativní nebo neredukovaly gender na dichotomní 

kategorii4, je rozhodnutí zaměřit se v souladu s hlavními empirickými závěry oboru 

šířeji na různé soudobé vlivy v novinářské profesi. Dosavadní teoretické i 

metodologické způsoby uchopení možného vlivu genderového faktoru v novinářské 

profesi a dostupné empirické závěry, které shrnuji v teoretických východiscích práce, 

mě tak vedly k formulování této hlavní výzkumné otázky:  

 

Jak profesní diskurz novinářů a novinářek pracujících v denním zpravodajství v České 

republice konstruuje význam genderu v profesi v kontextu dalších strukturních a 

organizačních vlivů?  

 

Výzkum založený na kvalitativní analýze hloubkových rozhovorů se zástupci 

novinářské profese z redakcí denního zpravodajství je designovaný na základě hledání 

odpovědí na dvě konkrétnější výzkumné podotázky: 1. Prezentují čeští novináři a 

novinářky gender jako významný faktor ovlivňující novinářskou profesi? 2. Které 

strukturní nebo organizační vlivy zmiňují čeští novináři a novinářky jako klíčové 

v současné žurnalistice? 

Otázky v hloubkových rozhovorech se zástupci a zástupkyněmi profese mimo jiné 

zjišťují, jak definují novinářskou profesionalitu, profesní hodnoty, roli žurnalistiky ve 

                                                                                                                                               
Dasgupta 2002; Gallagher 2005; Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; Morna 2007; Nicholson 2007; 
ProEquality 2010; Steeves 2007; Wackwitz – Rakow 2007). Podle tohoto přesvědčení jsou ženy 
nositelkami jiných hodnot než muži, akcentují jiná témata, volí jiné strategie řízení, a mohou tedy 
významně proměnit podobu mediálních institucí i jejich produktů. Zodpovězení otázky, zda je to reálné, 
zda k tomu v praxi skutečně dochází, je jedním z ústředních bodů konfliktu uvnitř genderových studií, a 
tedy i genderových mediálních studií, jemuž se tato práce v kapitole o dosavadním oborovém poznání 
také dílčím způsobem věnuje.  
4 Například tím, že by se analýza věnovala srovnávání výpovědí mužů a žen a hledala mezi nimi případné 
odlišnosti, jako je tomu v řadě výzkumů – srov. s Lavie – Lehman-Wilzig 2003 aj., viz teoretická 
východiska. 
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společnosti, jaké jsou jejich představy o kvalitách nutných k výkonu novinářské profese 

i k vedení redakce, jak vnímají pracovní vztahy v redakci i celém oboru a svoji vlastní 

autonomii či podřízenost, jak vypovídají o vztahu svého povolání k soukromému životu. 

Ve většině otázek tak záměrně není explicitně přítomno tázání po roli jednotlivých 

faktorů (výjimkou jsou explicitní otázky vztahující se k významu genderu v poslední 

části výzkumného rozhovoru), aby bylo možné z výpovědí induktivně konstruovat 

(nikoli deduktivně vyvozovat) význam jednotlivých faktorů v profesním diskurzu 

novinářů a novinářek. Konkrétně na příkladu genderu mi tento postup usnadňuje 

sledovat, jak, pokud vůbec, zástupci profese pracují s historicky a kulturně 

podmíněnými a zřejmě neustále se proměňujícími genderovými dichotomiemi 

v kontextu obecných výpovědí týkajících se klíčových vlivů v soudobé žurnalistice5.   

Výzkum navazující na teoreticko-metodologický rámec práce tak zjišťuje, jakým 

způsobem je gender konstruován ve výpovědích novinářů a novinářek o profesi, jejích 

hodnotách, smyslu (domnělých funkcích ve společnosti) a aktuálních proměnách či 

výzvách, a to v kontextu dalších vlivů. Zaměřuji se tedy na základní postižení 

profesního diskurzu českých novinářů a novinářek, který dosud v ČR není významněji 

empiricky uchopen. Analýzu dat získaných z odpovědí na široce formulované otázky (z 

důvodu, aby z rozhovorů vyplynula témata co nejméně předem usměrněná) následně 

zužuji na oblast významu strukturních faktorů a organizačních hierarchií, které podle 

novinářů a novinářek nejvíce ovlivňují profesi, a detailněji se soustředím také na 

deklarované názory novinářů a novinářek na význam faktoru genderu, což je v kontextu 

českých mediálních studií oblast reflektovaná podobně málo jako profesní diskurz 

                                                 
5 Zaměření výzkumu i jeho výstupy zohledňují teoretický a metodologický rámec práce, který upozorňuje 
na soudobé pojetí genderu jako kulturně konstruované, neustále proměnlivé směsi přisvojených i 
připisovaných femininních a maskulinních charakteristik (které jsou navíc historicky a kulturně 
proměnlivé) a na nutnost vnímat kategorii genderu v kontextu dalších faktorů významně (a ve vztahu 
k genderu často i dominantně) ovlivňujících podobu novinářské profese, jejích hodnot i výstupů. Termín 
„gender“ chápu jako kulturní kategorii, která je na individuální úrovni souborem tendencí a způsobů 
jednání, jimiž jednotlivci utvářejí svoji genderovou identitu (Renzetti – Curran 2003: 24). Předpokládám, 
že každý jednotlivec je specifickou směsí tendencí, hodnot a způsobů jednání, jež jsou dobově a kulturně 
vnímány jako maskulinní či femininní (Renzetti – Curran 2003: 20; van Zoonen 2000: 33). Tam, kde 
v textu (zejména v teoretických východiscích práce) odkazuji k dichotomii tělesné odlišnosti, užívám 
termínu pohlaví, přestože běžným územ sociálních věd je pracovat obecně spíše s termínem gender i tam, 
kde vypovídá o pohlavních rozdílech jednotlivců. Tato tendence genderových studií i jiných oborů, která 
vede ke značné terminologické nekonzistenci (k teoretické diskusi o kategoriích pohlaví a gender viz dále 
v textu v kap. 2.1), zřejmě vychází z předpokladu, že pohlaví do velké míry determinuje také kulturní 
nadstavbu fyzických těl, tedy gender, a to z různých příčin (genderová socializace, společenské normy, 
specifická životní zkušenost atd.). Renzetti a Curran v této souvislosti píší o „pohlavně-genderovém 
systému společnosti“ (Renzetti – Curran 2003: 21), který tvoří tři vzájemně provázané části – „sociální 
konstrukce dvou dichotomních rodů (genderů), založené na biologickém pohlaví, [...] dělb[a] práce na 
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obecně (k dílčím studiím srov. Erwerthová 2011, Kudláčková 2012, Zapalačová 2010, 

Zemanová 2010).  

Moje perspektiva tedy vychází z průniku politicko-ekonomického a feministického 

přístupu ke studiu mediální produkce (viz výše) a propojuje tak zájem o genderový 

faktor se zohledněním širších politicko-ekonomických aspektů profese. Cílem této práce 

není empiricky potvrzovat či vyvracet představy o marginalizaci žen v novinářské 

profesi (i když kontext takového poznání vztahujícího se nejen k České republice je její 

součástí) nebo o možné proměně žurnalistiky i jejích výstupů skrze zvýznamnění žen 

v profesi. V nejobecnějším smyslu práce usiluje o induktivní odhalení podoby 

profesního diskurzu (se všemi potenciálními ovlivňujícími faktory) v povolání, jež se 

významně podílí na vytváření a udržování symbolického statu quo, tedy i souboru 

představ o genderových rolích ve společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
základě pohlaví a [...] společensk[á] kontrol[a] nad sexualitou“. (ibid.: 59) V této práci se tedy pokouším 
rozlišovat mezi oběma termíny (gender a pohlaví), jakkoli obtížné to v některých případech může být.  
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2. Role genderu jako analytické kategorie v mediálních 

studiích: struktury a jednotlivci v nich 6  

 

2.1 Genderové (feministické) studium médií7 – vymezení oblastí zájmu, 

teoretická východiska a konfliktní témata 
 

Mediální komunikace patří už po několik desetiletí kvůli svému předpokládanému 

dopadu na udržování či redistribuci moci a vlivu ve společnosti mezi klíčové oblasti 

zájmu feministických a rodových studií (gender studies). Genderová mediální studia 

představují studium médií, které ve své analýze zohledňuje gender jako jeden 

z klíčových strukturních faktorů ovlivňujících produkci, distribuci a příjem mediálních 

sdělení, a jsou interdisciplinárním přístupem kombinujícím minimálně dva systematické 

pohledy na studium společnosti a jejích institucí: feministickou teorii a obor mediálních 

studií. Z tohoto spojení oborů, které jsou samy o sobě silně vnitřně diferencované, 

vyplývá řada metodologicky podnětných otázek a nezřídka sporů rozdělujících nejen 

akademickou sféru, ale pravděpodobně ovlivňujících také mediální profesionály a 

profesionálky. 

Ve svém výzkumu vycházím z předpokladu, že o možném vlivu genderového faktoru 

v novinářské profesi není účelné uvažovat bez hlubšího porozumění oblasti mediální 

produkce a vlivů, které se v ní mohou uplatňovat. To poskytuje obor mediální studia, 

který navíc na základě empirických poznatků teoretizuje vztahy mezi charakterem 

mediální produkce, mediálními obsahy a příjemci těchto obsahů, a představuje tak 

důležitý kontext pro případné interdisciplinární úvahy, jakými jsou i ty o vztahu 

genderu a médií. Obor genderových studií zase disponuje bohatou diskusí o podstatě 

kategorie genderu a možnostech, jak gender teoretizovat a jak s ním empiricky zacházet. 

Následující kapitoly vymezují základní teoretická východiska, empirické poznatky i 

                                                 
6 Tato kapitola je přepracovanou verzí stati Ženy ve zpravodajských redakcích: falešné naděje na dobytí 
maskulinní pevnosti, publikované v roce 2008 v časopise Mediální studia (Vochocová 2008), a kapitoly 
Faktor genderu v mediálních výzkumech - kritika jednoho typu výzkumné praxe v publikaci Česká 
novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích (Vochocová 2011).  
7 Knotková-Čapková (2011) k terminologii konstatuje: „Oddělovat pojmy genderová studia a feminismus 
není dost dobře možné, poněvadž pojem gender se prosadil v rámci feministických teorií, z nichž 
genderová studia jako obor vyrostla. Posun k pojmenování genderová studia (například i od staršího 
pojmenování ´ženská studia´, užívaného i v akademickém prostředí) reflektuje mimo jiné posun od 
výlučnějšího zaměření feminismu druhé vlny na emancipaci žen k širšímu rozpětí třetí vlny na 
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konfliktní oblasti oboru genderových mediálních studií8, který čerpá z tradice obou výše 

zmiňovaných přístupů.  

Starší práce z této oblasti i nejnovější sborníky a samostatné studie z řady geograficky i 

kulturně vzdálených zemí světa nabízejí poměrně konzistentní obraz tematického 

zaměření, paradigmatického zařazení i metodologie soudobých genderových mediálních 

studií. Pro účely této práce je můžeme strukturovat do tří oblastí kopírujících 

nejobecnější členění zájmu oboru mediální studia: instituce/produkce – obsahy – 

publika (Meehan 1999: 149). Jednou ze základních oblastí zájmu genderových 

mediálních studií jsou mediální obsahy a jejich zatíženost ideologiemi (zejména 

patriarchální) a stereotypy. Mezi nejčastější výstupy genderových mediálních studií tak 

patří analýzy zpravodajství, reklamy nebo textů populární kultury z hlediska přítomnosti 

genderových stereotypů či sexismů. Sledováno je například přisuzování určitých 

kolektivních vlastností, často s příslušným hodnocením kvality, všem ženám či všem 

mužům, spojování žen či mužů s určitými vymezenými činnostmi či oblastmi expertízy 

(např. jsou-li ženy automaticky považovány za dobré pečovatelky, za empatické, muži 

za technicky zdatné, schopné politiky či vědce), zobrazování žen (ale i mužů) jako 

sexuálních objektů, „viditelnost“ žen ve veřejné sféře, tedy mimo jiné i v mediálních 

obsazích (do jaké míry jsou ženy v mediálních obsazích využívány jako zdroje 

informací, je-li jejich hlasům dáván dostatek prostoru) či užití sexistického jazyka.9  

V oblasti výzkumu publik se genderová mediální studia zaměřují na případný vliv 

genderu na přijímání mediálních obsahů v nejširším smyslu (jak pokud jde o vliv 

genderových, nezřídka mocenských vztahů na samotný přístup k mediálním obsahům, 

tak například ve smyslu genderově specifického utváření významu nebo účinků 

genderově stereotypních obsahů na publika – Ang 1985; Lind 2009; Molyneaux, Gibson 

et al. 2007; Radway 1984; Ross 2009; Stabile 1995; van Zoonen 2002).  

Teoretický kontext tohoto výzkumu i výzkum samotný se věnuje třetí oblasti zájmu 

genderových mediálních studií, mediální produkci, jejíž studium má v oboru silné 

zastoupení. Genderový zájem o mediální produkci se soustřeďuje na pozici žen 

                                                                                                                                               
antidiskriminační apely obecně a na dekonstruování binární opozice mužství/ženství.“  (Knotková-
Čapková 2011: 14)  
8 Termíny „feministická mediální studia“ a „genderová mediální studia“ užívám jako synonyma 
s ohledem na společný zájem všech feministických přístupů o genderové nerovnosti ve společnosti 
(Renzetti – Curran 2003), preferuji ale označení „genderová mediální studia“ vzhledem k tomu, že pojem 
feminismus může být (chybně) svým odkazem na femininní vnímán jako tematicky redukovaný, 
nezahrnující oblast queer, men´s studies apod.  
9 Ke shrnutí oblastí zájmu genderových mediálních studií viz např. van Zoonen 1988, s. 36. 
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v mediálních institucích, případně na její možný vliv na mediální obsahy. Sleduje nejen 

počty žen pracujících v jednotlivých oblastech mediální produkce (zejména s důrazem 

na zpravodajství) nebo pohlavní rovnováhu v hierarchii mediálních institucí (jsou-li 

ženy ve vedení redakcí apod.), ale také zohledňování genderových témat v rámci 

fungování celé instituce (např. vnitřní úpravy postihující genderovou politiku média, 

předpisy upravující slaďování profesního a osobního života nebo neformální politiku 

média v této otázce, to, zda gender hraje roli při přisuzování tematických oblastí, jimž 

se novináři a novinářky věnují aj.). (Bhagat 2002; de Bruin – Ross 2004; Carter – 

Steiner 2004; Chambers – Steiner – Fleming 2004; Craft – Wanta 2004; Creedon – 

Cramer 2007; Kim 2006; Lavie – Lehman-Wilzig 2003, 2005; Meehan – Riordan 2002; 

Morna 2007; Naji 2006; van Zoonen 1988, 2000). Tyto poznatky o genderovém 

charakteru mediální produkce, jejichž základní typologii nabízí následující podkapitoly, 

představují důležitý kontext pro uvažování o mém výzkumném tématu a základní 

teoretickou i empirickou oporu pro interpretace výpovědí novinářů a novinářek o 

významu genderu v jejich profesi i pro srovnání s dosavadním poznáním v jiných 

zemích.  

Vedle poznatků o genderovém charakteru redakčního prostředí v různých socio-

kulturních kontextech se v odborné literatuře objevují tři klíčová témata, na která je 

možné pohlížet jako na konfliktní – a) vztah mezi pohlavní skladbou redakcí a 

charakterem redakčního prostředí, b) vztah mezi pohlavní skladbou redakcí a podobou 

mediálních obsahů, které tyto redakce produkují a c) téma úzce související 

s předchozími dvěma, které je součástí tradice genderových studií a zabývá se 

charakterem kategorie genderu a možnostmi, jak s ní vědecky pracovat (Carter – Steiner 

2004; van Zoonen 1988, 2000; Wackwitz – Rakow 2007; Scott 2000). Zohlednění 

těchto témat považuji za důležitou součást přípravy svého výzkumného projektu (a 

výzkumných projektů v oboru genderových mediálních studií obecně), zejména 

vzhledem k tomu, že k výzkumu genderových aspektů zpravodajské produkce se 

implicitně váží předpoklady o jejich možném vlivu na mediální obsahy a charakter 

práce a vztahů v redakci (ačkoli, jak bude patrné níže, je tato vazba problematická jak 

z hlediska genderových, tak mediálních studií).  

V souvislosti s politickým projektem feminismu (či spíše feminismů – Renzetti – 

Curran 2003: 48) je pro genderová mediální studia na základní úrovni klíčové 

postihnout v oblasti zpravodajství jevy, které bychom mohli nazvat zastoupením 
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pohlaví ve zpravodajských redakcích a obsazích. Empirické studie kvantifikují 

zastoupení mužů a žen v rolích tvůrců mediálních obsahů (se zaměřením na jednotlivé 

oblasti zpravodajství), zastoupení pohlaví ve vedoucích pozicích, poměr žen a mužů 

jako zdrojů informací v mediálních obsazích nebo jejich aktérů (Byerly 2011; Byerly – 

Ross 2006; Frőhlich 2004, 2007; Gallagher 2004b, 2005; Kubálková 2011; Kubálková – 

Čáslavská 2010; Kudláčková 2012; Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; 

MediaWatch 1995; Morna 2007; Osvaldová 2004; ProEquality 2010; Ross – Carter 

2011; Spears – Seydegart 2000). Vycházejí ze snahy empiricky potvrdit nebo vyvrátit 

marginalizaci žen v oblasti komunikace, jak pokud jde o prosté nízké početní zastoupení 

ve srovnání s muži, tak také s ohledem na nižší symbolický status pracovních pozic 

obsazených ženami nebo témat s nimi spojovaných. Jak bude patrné z navazujících 

kapitol, genderově zaměřené empirické analýzy mediální produkce i mediálních obsahů 

přinášejí výsledky, podle nichž jsou ženy menšinou jak v oblasti zpravodajské 

produkce, tak také v mediálních obsazích, ať už jako aktérky zpráv nebo zdroje 

informací. Vyšší zastoupení žen v některé ze sledovaných oblastí je pak obvykle 

podmíněno nízkým statusem dané pozice (regionální a lokální žurnalistika, oblast soft 

news, nižší pozice v hierarchii redakce aj.) nebo daného tématu (ženy jsou častěji zdroji 

informací v oblasti soft news nebo u témat stereotypně spojovaných se ženami). 

Shromažďování a zveřejňování takových informací je tedy svědectvím o tom, že lidé 

s určitou vrozenou charakteristikou, v tomto případě ženským pohlavím, jsou 

marginálně zastoupeni v určité profesi (žurnalistice) i jejích výstupech (zpravodajských 

obsazích). Tyto čistě deskriptivní empirické závěry korespondují s již tradičními 

oborovými poznatky o symbolické anihilaci žen (Tuchman 1978a10) i univerzálními 

závěry o nízkém zastoupení žen ve veřejné sféře, např. v politice, vyšším managementu 

a obecně statusově vyšších pozicích (Bielby – Baron 1986; Bobbitt-Zeher 2011; Fagan 

– Burchell 2002; Martin – Collinson 2000; Reskin – Padavic 1997).11  

Řada výzkumnic a výzkumníků však otázky týkající se pohlavní ne/rovnováhy v profesi 

ve smyslu disproporčního zastoupení žen a mužů spojuje se vztahy v profesi nebo 

s podobou mediálních obsahů (Creedon – Cramer 2007; Dasgupta 2002; Gallagher 

2005; Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; Morna 2007; Nicholson 2007; 

ProEquality 2010; Steeves 2007; Wackwitz – Rakow 2007). Problematickým se tak 

genderové studium médií stává v okamžiku, kdy je implicitně či explicitně 

                                                 
10 Gerbner (1972) užívá pojem v obecném smyslu jako absenci či trivializaci určité skupiny v médiích.  
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předpokládáno, že nárůst počtu žen ve zpravodajské produkci a/nebo v rozhodovacích 

pozicích redakcí povede k proměně mediálních obsahů i celkové atmosféry v profesi 

(formy organizace práce, jakou jsou pracovní doba nebo místo výkonu profese, 

distribuce témat, charakteru vztahů na pracovišti atd.). V tomto bodě totiž vstupuje do 

konfliktu již zmiňovaný politický projekt emancipace žen, tedy jejich zrovnoprávnění 

na trhu práce a v symbolickém smyslu, s poststrukturalistickým pojetím kategorie 

genderu (viz níže) i s mediálně-vědními poznatky o faktorech ovlivňujících mediální 

produkci a obsahy (genderu v kontextu dalších faktorů, zejména organizačních a 

ekonomických, se detailněji věnuje kapitola 2.3).  

Pokud jde o vztah mezi podobou mediální produkce a obsahů, van Zoonen považuje za 

svůdné hledat kauzální souvislost mezi nízkým kvantitativním zastoupením žen ve 

zpravodajských obsazích a ve zpravodajské produkci, ale varuje, že „[...] tento závěr 

není podložen empirickými důkazy, je založen na zjednodušujících předpokladech o 

ženách na jedné straně a zpravodajské produkci na straně druhé a může vést – ve 

strategickém smyslu – pouze ke zklamání“. (van Zoonen 1988: 35–37)12 Autorka totiž 

reprezentuje pohled na gender jako diskurz, proces, jako dynamickou, v postmoderním 

smyslu tekutou kategorii (Bauman 2002), která se navíc podílí na konstrukci identity 

jednotlivce spolu s dalšími faktory. Z této perspektivy, která je hlavním teoretickým 

východiskem mého výzkumu, je tedy problematický jak vztah mezi pohlavím a 

genderem, tak mezi genderem a dalšími „diskurzy“ 13, což významně komplikuje úvahy 

o významu genderového faktoru v mediální komunikaci (van Zoonen 2000: 33; ke 

komplexnosti vývoje vztahu mezi pohlavím a genderem jako analytickými kategoriemi 

viz např. Nagl-Docekal 2007, k filozofické kritice procesu teoretického rozpojení 

pohlaví a genderu a následných kritik viz Young 2010: 129–152).  

                                                                                                                                               
11 K revizi teorie genderovaných organizací viz Williams – Muller – Kilanski 2012.  
12 Van Zoonen vysvětluje, že nízké zastoupení žen v mediální produkci nemůžeme považovat za 
nevýznamný problém, ale neměli bychom ho automaticky spojovat s podobou produkovaných obsahů: 
„[…] nap říklad z etických důvodů (rovná práva pro všechny občany) by mělo být prosazováno zvýšení 
počtu novinářek, ale to nemá nic společného se zpravodajským obsahem.“ (van Zoonen 1988: 49) 
13 Podle van Zoonen můžeme na gender pohlížet „[...] jako na určitý diskurz, tj. soubor překrývajících se 
a často protichůdných kulturních popisů a předpisů odkazujících k pohlavní odlišnosti, který vyplývá 
z určitých ekonomických, sociálních, politických, technologických a dalších nediskurzivních kontextů a 
reguluje je. Gender je vepsán do subjektů spolu s dalšími diskurzy, jako je etnicita, třída a sexualita. [...] 
Gender by tedy neměl být považován za fixní vlastnost jednotlivců, ale za součást pokračujícího procesu, 
jímž jsou subjekty konstituovány, často paradoxními způsoby. Identita, která se vyvíjí, je proto 
fragmentovaná a dynamická; gender nedeterminuje nebo nevyprazdňuje identitu. Teoreticky, i když je 
těžké představit si to v soudobé společnosti, je dokonce možné existovat mimo gender a účastnit se 
sociálních praktik, v nichž je genderový diskurz relativně nedůležitý.“ (van Zoonen 2000: 33)  



 

 

19 
 

 

 

Ve feministické diskusi o podstatě kategorie genderu se Wackwitz a Rakow kriticky 

vymezují vůči přístupu, který nazývají obrazně „p řidej ženy a zamíchej“ a podle 

kterého, jak tvrdí, je gender z teoretického hlediska neproblematickou kulturní 

nadstavbou dvou kategorií biologického pohlaví. Podle autorek je naopak nutné vnímat 

takovou binární kategorizaci genderu i pohlaví jako sociální a ekonomický konstrukt, 

který je třeba důsledně zpochybňovat14. Gender je podle nich nejen individuálním 

atributem, ale zejména výkladovým systémem, který se vztahuje k dalším takovým 

systémům, jakými jsou např. rasa, třída, věk, fyzická zdatnost, sexualita, prostorové 

umístění nebo privilegovanost (Wackwitz – Rakow 2007: 261–263). Glenn (2000) 

zmiňuje původ termínu gender v sociálním konstruktivismu jako alternativě ke 

statickému a ahistorickému esencialistickému15 pojetí rodu. Feministická teorie podle ní 

usilovala zavedením pojmu gender o osvobození myšlení od představ o přirozenosti či 

biologické nevyhnutelnosti, spojovaných s termínem pohlaví. V současné době je podle 

ní gender používán jak „ve smyslu sociálně konstruovaných významů, vztahů a identit 

utvářených na základě reprodukčních odlišností, tak jako sociální status a organizační 

princip společenských institucí odkazující daleko za tyto odlišnosti, a také jako 

neustávající produkt každodenního sociálního jednání“ . (Glenn 2000: 5) Nagl-Docekal 

shrnuje problematičnost nakládání s pohlavím jako analytickou kategorií: „Program 

formulovaný již v sedmdesátých letech, jenž požadoval zavést ´pohlaví´ jako 

´analytickou kategorii´ do všech akademických disciplín, mezitím ukázal, že pro všechna 

výzkumná odvětví bez výjimky platí, že představy o rozdílech mezi pohlavími, které vědci 

přijímají za své ve svém každodenním životě, vcházejí – v mnoha případech 

nereflektovaně – také do jejich prací.“ (Nagl-Docekal 2007: 71) Podle autorky přitom 

není nezbytné setrvávat v „dichotomickém modelu“, protože je zřejmé, že „ideální 

představy a normy chování (pro ženy a muže – pozn. aut.) představují historicky 

nahodilé koncepty“, a není tedy jasné, „pro č má být biologický rozdíl mezi muži a 

ženami vůbec spojován s dichotomií obrazů mužskosti a ženskosti“16 (ibid.: 72). Scott 

                                                 
14 Také řada dalších textů upozorňuje na vykonstruovanost rozdílu mezi pohlavím a genderem, který 
implikuje přirozenost pohlaví a kulturní podstatu genderu, zatímco i na pohlaví je možné nahlížet jako na 
sociální konstrukt (Butler 1990; Glenn 2000; Nagl-Docekal 2007; Renzetti – Curran 2003; Scott 2000).  
15 Zmínka odkazuje k tzv. biologickému esencialismu, tedy kulturně podmíněné „optice“ , která 
genderovou polarizaci popisuje jako přirozený důsledek vrozených, biologických rozdílů mezi pohlavími 
(Renzetti – Curran 2003: 526). 
16 K souvislosti mezi kulturním/historickým a biologickým naopak srov. přístup Bourdieua (2000). 
Bourdieu zdůrazňuje historickou stálost mužské nadvlády ve společnosti a odkazuje k „síle struktury“: 
„[...] jsou to struktury historické, a struktury vysoce diferencované, zrozené ze sociálního prostoru rovněž 
vysoce diferencovaného, a reprodukující se tím, že je aktéři na základě své zkušenosti se strukturami 
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konstatuje, že termíny pohlaví a gender jsou stejně často užívány v synonymním i 

opozičním smyslu, a že „n ěkdy se zdá, že gender je prostě jen zdvořilým eufemismem 

pro pohlaví“ 17. (Scott 2000: 71, zvýraznění původní) Zatímco v základním filozofickém 

smyslu je argumentace autorek výše zřejmá, není vždy snadné toto rozvolnění 

pohlavně-genderových dichotomií aplikovat v empirickém výzkumu nebo analýzách. 

Genderový mediální výzkum posledních desetiletí je tak nápadný koexistencí textů, 

z nichž jedny problematizují dichotomičnost genderu a poukazují na nedostatek 

empirických důkazů, že by lidé ženského pohlaví disponovali zároveň skupinově 

odlišným souborem vlastností i získaných dovedností nebo preferencí, a druhé 

setrvávají ve skupinovém, či strukturálním pojímání mužství a ženství jako binárních 

opozic, které dostatečně neproblematizují, a v řadě případů pak vidí jasnou spojnici 

mezi pohlavím autora mediálního obsahu a kvalitou obsahu z genderového hlediska (viz 

kap. 2.2). V tomto případě ale zřejmě nejde o ignorování vývoje v oblasti 

interdisciplinárního studia genderu, který s genderem pracuje jako s proměnlivou, velmi 

individuální kategorií, navíc pouze jednou z mnoha, které ovlivňují jednání lidí. 

Mnohem pravděpodobněji se jedná o vědomé nakládání s daty, jehož cíle jsou spíše 

politické, než vědecké, a jež má vést ke společenské změně. 

K politickému, respektive aktivistickému zaměření genderových studií Knotková-

Čapková uvádí, že domnělá opozice akademického oboru (genderových studií) a 

aktivistického hnutí (feminismu) je těžko obhajitelná, protože „feminismus se už od 

druhé světové války rozvíjel nejen na poli aktivistickém, ale i akademickém“. 

Genderová studia je podle ní obtížné „zcela oddělit od žité praxe, i když se na toto téma 

– tj. mezi empirickým (či empiričtějším) a teoretičtějším pojetím oboru – vedou četné 

diskuse“ (Knotková-Čapková 2011: 14).18 Specifičnost pozice feministických přístupů 

                                                                                                                                               
onoho prostoru přejímají.“ (Bourdieu 2000: 94). Podle autora je zřejmé, „jak jalové je ostentativní volání 
´postmoderních´ filozofů po ´přesažení dualismů´; dualismy se nezrodily z pouhého slovního 
pojmenování, ale jsou hluboce zakořeněny ve věcech (strukturách) a tělech a nelze je zrušit či změnit 
nějakou magií – rody zdaleka nejsou jen prosté ´role´, které lze hrát podle libosti (jako to dělají 
transvestité), ale jsou vepsány do těl a do určitého světa, a to jim dává sílu.“ (ibid.: 93) 
17 Srov. např. s Carter – Steiner (2004), které uvádějí, že od 70. let se uplatňuje ve feministické teorii i 
praxi aktivistek a aktivistů distinkce mezi pohlavím (založeným na biologických odlišnostech mužského a 
ženského těla) a genderem (ve smyslu maskulinity a femininity). Gender podle této distinkce nemůže být 
„´vyčten´ z pohlavních odlišností (muž/žena), ani není možné předpokládat, že existují univerzální a 
homogenní definice genderu, které by byly platné pro všechny kultury ve všech dobách“ (Carter – Steiner 
2004: 3). 
18 Gallagher konstatuje, že přestože feminismus je jednak zájmovou lobbistickou skupinou bojující za 
společenské změny ve prospěch žen (aktivistickým hnutím), jednak intelektuálním směrem (vědeckým 
přístupem), přičemž se často zdá, že tyto proudy nejsou vzájemně propojeny, oba pracují ve sdíleném 
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v sociálních vědách je patrná například z důrazu Melin-Higgins na tři feministická 

epistemologická témata, která jsou podle ní důležitá pro jakoukoli studii19 – reciprocita, 

tj. zrušení distinkce mezi subjektem a objektem a nehierarchické výzkumné uspořádání, 

reflexivita a přiznání toho, že vědění je vždy politické a výzkum je vždy dělán pro 

někoho (Melin-Higgins 2004: 202). Také výzkum by tedy podle autorky měl být 

politický a orientovaný na jednání a změnu.20 Právě politická orientace nebo přesněji 

řečeno aktivismus a orientace na změnu jsou typické pro řadu genderových studií 

věnujících se pozici žen v médiích, ať už v rolích objektů (nejčastěji zpravodajství) či 

producentek. Toto propojení výzkumné práce s aktivismem je patrné v analýzách 

situace v zemích s velmi odlišným sociokulturním kontextem – jak v Indii, arabských 

zemích v severní Africe (Maghreb) či v Jihoafrické republice, tak i v textech 

produkovaných západoevropskými či severoamerickými autorkami (Creedon – Cramer 

2007; Dasgupta 2002; Gallagher 2005; Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; Morna 

2007; Nicholson 2007; Steeves 2007; Wackwitz – Rakow 2007).  

Morna explicitně upozorňuje na angažovaný přístup svého výzkumného týmu a na to, 

že cílem studie o situaci v jihoafrických redakcích bylo kromě popisu stavu také 

vytipovat strategie, které by mohly přispět ke změně situace (Morna 2007: 5). V závěru 

analýzy uvádí řadu doporučení, jak situaci v redakcích změnit – např. zvyšovat 

povědomí o právech žen, investovat do vzdělávání, využívat rozvojových programů, 

pravidelně monitorovat situaci atd. (ibid.: 26). Také Dasgupta odkazuje k propojení 

výzkumu s aktivismem, když zmiňuje, že už jen samotné vyplňování dotazníku bylo pro 

některé její respondentky procesem učení, debaty a získávání povědomí o tématech, 

která dříve neregistrovaly nebo jim nevěnovaly příliš pozornosti (Dasgupta 2002: 31). 

Jeden z nejangažovanějších přístupů k genderovému výzkumu je možné dlouhodobě 

nalézt v projektu Global Media Monitoring Project (Gallagher 2005; Macharia – 

O´Connor – Ndangam 2010; MediaWatch 1995; Spears – Seydegart 2000). Jak uvádí 

                                                                                                                                               
politickém rámci. Jak tvrdí Gallagher, „[t]o dává feministické mediální analýze, ať je zakotvena v teorii, 
nebo zaměřena na jednání, její kontinuální smysl a sílu“ (Gallagher 2004a: 286).   
19 Podobně Wackwitz a Rakow upozorňují na specifika feministické komunikační teorie: „Feministická 
komunikační teorie nepočítá jen s absencí žen v mediálních profesích nebo s obrazy žen v mediálních 
obsazích. Není to jen feministický pohled na komunikační teorii. Feministická komunikační teorie spíše 
poskytuje alternativní způsoby chápání teorie stejně jako alternativní způsoby teoretizování komunikace a 
médií.“ (Wackwitz – Rakow 2007: 257, zvýraznění původní) 
20 Také např. DeVault řadí mezi klíčové aspekty feministické metodologie explicitně úsilí o „změny, které 
povedou ke zlepšení pozice žen“. (DeVault 1996: 29) Cancian tvrdí, že feministický cíl zpochybňovat 
nerovnosti „vyžaduje specifické metody, jako je kombinace společenské akce a výzkumu a užití 
zúčastněných přístupů“  (Cancian 1992: 623-625). 
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Gallagher, data pro Global Media Monitoring Project (dále jen GMMP) v roce 200521 

„byla sesbírána díky kolektivnímu dobrovolnickému úsilí stovek organizací zahrnujících 

genderové a mediální aktivistky a aktivisty, lokální skupiny, akademické pracovníky a 

pracovnice, studenty komunikace, mediální profesionály a profesionálky, novinářské 

asociace, alternativní mediální sítě a církevní skupiny“ (Gallagher 2005: 10).22 Autorka 

zároveň uvádí, že důležitým cílem GMMP byla vždy propagace mediální gramotnosti a 

genderového povědomí skrze monitoring médií a připojuje (z perspektivy mediálních 

studií velmi ambiciózní) cíl, který více než deskriptivní či interpretativní vědu 

připomíná aktivistické úsilí: „Jeho prvořadým úkolem (úkolem GMMP – pozn. autorky) 

je změnit mediální výstupy.“ (ibid.: 12) Tohoto cíle chtějí autorky a autoři projektu 

podle Gallagher dosahovat tím, že média přesvědčí „tvrdými daty, ne teorií nebo 

abstraktními argumenty“ (ibid.: 12–13, srov. s Ross – Carter 2011: 1151). 

GMMP je také jedním z projektů, které problematickým způsobem vztahují zastoupení 

žen v redakcích a/nebo v mediálních obsazích k proměně v celospolečenském 

genderovém diskurzu. Například van Zoonen naopak konstatuje, že vzhledem k tomu, 

že „neexistují přesvědčivá empirická data, která by určovala, co je vlastně tím, co 

odlišuje (všechny) novinářky od (všech) novinářů, význam ´změny´ je předmětem 

individuálních a politických spekulací. Každá z těchto spekulací předstírá, že zastupuje 

univerzální pravdu o existenci a podstatě ´femininní´ žurnalistiky a (spolu s tím) o 

významu ´změny´. Ale pokud je srovnáme, jsou tyto spekulace a zastávané pozice 

poměrně odlišné a často protichůdné.“ (van Zoonen 1988: 44)  

Odlišné přístupy k pojetí genderu, míře aktivistického důrazu nebo způsobu emancipace 

žen v mediálních studiích reflektují silnou vnitřní diferencovanost obecné feministické 

teorie. Lorber nabízí typologii, v níž feministický přístup nabývá jak podoby úsilí o 

vyrovnávání pracovních podmínek a politického postavení žen ve vztahu k mužům, tak 

                                                 
21 Výzkum realizovala World Association for Christian Communication (WACC), mezinárodní nevládní 
organizace, která podle Gallagher usiluje o sociální změnu mimo jiné skrze analýzu mediální komunikace 
(Gallagher 2005: 10). 
22 Jde o třetí jednodenní studii (první monitoring GMMP se uskutečnil v lednu 1995 v 71 zemích, druhý 
v únoru 2000 v 70 zemích - Gallagher 2005: 10) reprezentací žen ve zpravodajských médiích po celém 
světě a podle autorky se jedná o „nejrozsáhlejší globální výzkum týkající se genderu ve zpravodajských 
médiích, jaký byl kdy uskutečněn“ , jehož cílem je „poskytnout globální přehled, který by přesahoval 
specifické lokální nebo dokonce národní studie, a spolehlivý obraz přítomnosti žen a mužů ve 
zpravodajství po celém světě“ . (ibid.: 10–11) Gallagher v úvodu ke studii nešetří emocionálně 
zabarvenými výrazy a popisy „výzkumné nálady“ v den realizace monitoringu: „Pokaždé se 
mezinárodního monitorovacího dne zúčastnily stovky dobrovolníků z více než 70 zemí a pokaždé byl den 
poznamenán ohromným nadšením a solidaritou mezi zúčastněnými skupinami spojenými jen společným 
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ustavování výhradně ženských organizací nebo aktivit. Významným je podle ní také 

pojetí, které chápe genderové nerovnosti jako důsledek jednoho z řady stratifikačních 

faktorů – vedle etnicity, ekonomického statusu, věku, sexuální orientace atd. (Lorber 

199823 – srov. s problematizací užití pojmu feminismus u Power 2009). Právě 

postmoderní feminismus a feminismus sociální konstrukce, které Lorber řadí 

k přístupům zohledňujícím vzájemné působení výše zmíněných faktorů, svým důrazem 

na mnohost vlivů i na proměnlivost a nedichotomičnost kategorie genderu významně 

komplikují uvažování o významu genderu v mediální komunikaci, a ovlivnily tak také 

perspektivu mého výzkumu.  

Jak uvádí Fenton, „postmodernismus a poststrukturalismus vnímá ženy jako 

nesamozřejmou kategorii. […] V postmodernismu je kategorie žen proměnlivá, je to 

politické označující. […] To umožnuje rekonceptualizaci identity a dekonstrukci 

univerzální kategorie ´žena´ skrze přijetí konceptu různosti v rámci feminismu po celém 

světě”  (Fenton 2000: 725). Postmodernismus tak podle ní byl feminismem vnímán 

jednak pozitivně jako šance, aby se ženy zbavily svých „daných“ identit a začaly 

prozkoumávat možnosti proměnlivé subjektivity (ibid.: 723), jednak ale také negativně 

jako „kulturní hnutí, které potlačuje možnost smysluplné akce právě v okamžiku, kdy 

feminismus začínal mít politický a sociální dopad“ (ibid. – k diskusi o vlivu 

postmoderní filozofie na feminismus srov. také Bordo 1990; Calhoun 1994; Felski 

1989, 1997; Fenton 2000; Flax 1992; Hermes 1995; Martin 1994; Moya 2001; 

McLaughlin 1999; Spivak 1984; Steeves 2004). Fenton poukazuje na strach ze „ztráty 

myšlenky ženského hnutí“ ve chvíli, kdy ženy nemohou být charakterizovány jakkoli 

obecně: „Pokud se musíme vzdát kategorie ´ženy´ kvůli filozofické sofistikaci, jaký 

politický základ má pak feminismus?“ (Fenton 2000: 724) Autorka vyvozuje, že je třeba 

přiznat, že z různých politických i jiných důvodů je esencialistické pojetí identity stále 

relevantní, protože mnohé identity jsou jako takové také často hluboce pociťovány 

(ibid.: 734).24 Spivak v podobném smyslu nabízí „strategické užití esencialismu” 

                                                                                                                                               
cílem. [...] byl to opět nádherný den globální solidarity...“ (ibid.: 11–12) V roce 2010 byl realizován 
čtvrtý monitoring v rámci GMMP (Macharia – O´Connor – Ndangam 2010). 
23 Běžnější typologii feministické teorie představuje členění z historické perspektivy založené na jejím 
chronologickém vývoji, tedy členění na první, druhou a třetí vlnu feminismu, z nichž každá však také 
zahrnuje přístupy založené na velmi odlišných východiscích (Renzetti – Curran 2003).  
24 Srov. s McLaughlin, která vnímá postmoderní či poststrukturalistický obrat v rámci feminismu jako 
důsledek neúspěšné snahy propojit genderovou a třídní teorii a upadajícího zájmu o struktury 
(McLaughlin 1999: 333). 
Komplexní kritiku feministických sporů o „esencialismus, falešné zobecňování a ahistoričnost“ a jejich 
důsledků pro feministickou filozofii i politiku nabízí Martin (1994), podle níž tyto tendence vedou 
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(strategic use of essentialism), které vede k odhození (throwing away) teoretické 

přesnosti či čistoty (purity) ve prospěch „boje proti druhé straně“  (Spivak 1984: 184, 

srov. se Stacey 1983 a její kritikou „nového konzervativního feminismu“). Také podle 

McLaughlin spočívá hlavní problém postmoderního přístupu v rámci feminismu v tom, 

že „politika identit založená na nestabilitě, různosti a fragmentaci nevede k rozvoji 

kolektivního jednání a solidarity, které jsou nutnými podmínkami pro vznik, rozkvět a 

přežití opozičního sociálního hnutí“ (McLaughlin 1999: 341). Fenton vyzývá k přijetí 

určitého kompromisu (ve smyslu strategického užití esencialismu) „mezi 

esencialistickým pojetím genderu a relativismem, který je ve feministickém smyslu 

depolitizujícím“ (Fenton 2000: 736), a uzavírá, že „ člověk může nesouhlasit s 

myšlenkou osvícenského dualismu, v němž femininní nebo ženy jsou vždy prezentovány 

jako méněcenné vůči maskulinnímu nebo mužům, ale absolutní postmoderní odmítnutí 

těchto binárních struktur hrozí rizikem politické sebevraždy“ (ibid., ke kritice 

postmoderního feminismu založeného na politice identit srov. Power 2009; k historii 

vztahu mezi feminismem a postmodernismem srov. Fraser – Nicholson 1989; 

komplexní pojetí historie vztahu mezi sociální a sociologickou teorií, moderní a 

postmoderní filozofií a feministickou teorií, která mimo jiné zpochybňuje klasické 

sociologické kategorie, nabízí Alway 1995).25  

 
Z diskuse výše je zřejmé, že poukazování na vykonstruovanou podobu binárních opozic 

muž–žena může být v řadě případů jen intelektuálním konstruktem neodpovídajícím žité 

zkušenosti individuálních mužů a žen (nadále v různé míře marginalizovaných či 

diskriminovaných)26, neodpovídajícím praxi, v níž dichotomie nadále funguje na 

symbolické, politické i ekonomické úrovni. Ve své výzkumné praxi ale vycházím právě 

                                                                                                                                               
k tomu, že feministická teorie a výzkum jsou vůči svým jednotlivým článkům mnohem přísnější, než je 
obvyklé ve vědě, v níž obecně dominují muži (Martin 1994: 631).  
25 Hall a Rodriguez nabízejí empirické popření podle nich rozšířené teze, že kolem roku 1990 nastala 
„postfeministická éra“ definovaná jako obecný úpadek podpory ženského hnutí, vzestup otevřeně 
antifeministických postojů mezi ženami a přesvědčení, že toto hnutí je bezpředmětné, a rozšíření zvláštní 
verze feminismu, kterou je možné vyjádřit zkratkou „ne[jsem feministka – pozn. aut.], ale...“ (Hall – 
Rodriguez 2003). 
26 Felski z tohoto pohledu inspirativně (ve filozofickém a metodologickém smyslu) argumentuje pro 
rekonceptualizaci pojmu „odlišnost“ či „r ůznost“ (difference) – ta podle ní není opozitem rovnosti 
(equality), jejímž opozitem je nerovnost (inequality), a stejně tak opozitem odlišnosti (difference) není 
rovnost, ale stejnost, shodnost (identity). Feminismus tak podle Felski získává prostor pracovat s pojmem 
odlišnosti (difference) a odmítat logiku shodnosti (identity), která v důsledku podřizuje ženy normám 
definovaným muži. To podle ní nevede k odmítnutí rovnosti (equality), ale spíše k širšímu pojetí rovnosti, 
jejíž součástí může být zároveň odlišnost (difference). Navrhuje také přijmout nabízející se pojem 
ekvivalence (equivalence) jako rovnosti v odlišnosti (equal differences), tedy ekvivalence ve smyslu 
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z postmoderního nebo spíše poststrukturalistického pojetí genderu jako „fluidní“  

(Renzetti – Curran 2003: 49) a nedichotomní kategorie a odmítám esencialistickou 

perspektivu. Z toho důvodu vnímám otázky týkající se možné proměny genderového 

diskurzu v médiích i jimi produkovaných obsazích na základě proměny pohlavní 

skladby redakcí jako spekulativní a ve svém výzkumu se zajímám z perspektivy 

feminismu sociální konstrukce (Lorber 1998) o to, jakým způsobem význam genderu 

v žurnalistice konstruují sami mediální profesionálové, a to v kontextu dalších faktorů, 

které oblast studia mediální produkce považuje za významné (viz kap. 2.3). 

Neopomíjím však, že zastoupení i pozice pohlaví v novinářské profesi jsou samy o sobě 

pravděpodobně projevem dobové představy o „genderovém charakteru“ této profese, a 

tedy i dobového genderového diskurzu obecně (ke studiím analyzujícím maskulinní 

charakter redakčního prostředí viz kap. 2.2.2 a 2.2.3).    

Výzkumy a analýzy, které pracují s kategorií genderu převážně v duálním smyslu a 

jejichž výsledky souhrnně představuji v následujících kapitolách, považuji za významné 

zejména vzhledem k tomu, že otevírají nebo oživují diskusi o diskriminaci žen na 

různých úrovních mediální komunikace27. Tvoří také soubor poznání o pozici žen (a 

mužů) v mediálních institucích v různých sociokulturních prostředích, které slouží jako 

základní východisko pro uvažování o tom, jaký význam mohou genderu přisuzovat 

novináři a novinářky v České republice, a spolu s poznatky o vzájemném vztahu 

genderu a dalších strukturních faktorů jsou pro mě také klíčovým interpretačním 

rámcem pro analýzu získaných dat.  

                                                                                                                                               
stejné hodnoty, ale nikoli stejné hodnoty na základě podobnosti (Felski 1997: 15, zvýraznění přejato od 
autorky).  
27 K tomu zpráva Who Makes The News? uvádí: „Ze zpráv odborů adresovaných Genderové radě 
Mezinárodní federace novinářů (International Federation of Journalists, IFJ zastupuje 600,000 novinářů 
a novinářek ze 123 zemích celého světa) vyplývá, že následující podmínky jsou stále silně rozšířené napříč 
mediálním průmyslem po celém světě, a tak ovlivňují kvalitu a obsah zpravodajství: vysoká úroveň stresu, 
nerovné platové podmínky, šikana, obtěžování a zastrašování (včetně sexuálního a výhrůžek násilím), 
nepřijatelný objem práce, nedostatečný přístup k vzdělávání a získávání dalších zkušeností, systematické 
či skryté diskriminační praktiky […] a otevřený sexismus při přijímání pracovníků nebo přidělování 
práce. Navíc protisociální pracovní doba a chybějící možnosti flexibilní pracovní doby přispívají k tomu, 
že zejména mnohé pracující matky jsou nuceny pracovat na částečný úvazek, v dočasném pracovním 
poměru nebo na volné noze. To je staví do ještě zranitelnější pozice, pokud jde o povýšení, právní 
zajištění, pracovní jistoty a možnost sdílet stejná práva jako kolegové a kolegyně v pracovním poměru. 
V zemích, které ´ochraňují´ mateřská práva, jsou ženy stále ještě často penalizovány; ztrácejí čas, který se 
jim započítává do důchodu, přicházejí o odbornou zkušenost a v některých případech je jejich mateřství 
bráno jako výmluva v případě propuštění.“ (Macharia – O´Connor – Ndangam 2010: 55)  
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2.2 Genderové studium mediální produkce: ženy jako výzkumná 

kategorie a jejich pozice v mediálních institucích28  
 

Ať už se studie věnují pozici žen v médiích s nadějí, že zlepšení jejich postavení povede 

ke zlepšení mediálních obsahů (ke zlepšení ve smyslu méně stereotypních reprezentací 

a vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v obsazích), nebo na tuto možnost pohlížejí 

skepticky, většina z nich dochází k podobným výsledkům, pokud jde o to, jaká je 

současná situace žen pracujících v médiích (de Bruin – Ross 2004; Chambers – Steiner 

– Fleming 2004; Creedon – Cramer 2007; Gallagher 2005; Macharia – O´Connor – 

Ndangam 2010). Podkapitoly níže jsou tedy přehledem možného teoretického 

uvažování i empirických poznatků o diskriminaci žen v mediálních institucích se 

zaměřením na zpravodajské redakce.  

Přehled analýz mediálních obsahů z genderového hlediska, jež jsou jednou z hlavních 

oblastí zájmu genderových mediálních studií, není hlavním cílem této práce, která se 

zaměřuje na oblast mediální produkce. Zmíním přesto některé ze studií, které se 

pokoušejí empiricky prokázat či vyvrátit vztah mezi pohlavím autora zpravodajského 

textu a charakterem zpravodajského obsahu (zejména vzhledem k pohlavnímu 

zastoupení informačních zdrojů a ostatních aktérů v takových obsazích), protože se tato 

tematika významně vztahuje k otázkám možného vlivu genderového faktoru 

v novinářské profesi.  

Na místě je také alespoň stručně, jako východisko k úvahám o genderových aspektech 

novinářské profese, shrnout převládající závěry týkající se genderové ne/vyváženosti 

zpravodajských obsahů. Informace ze čtvrtého ročníku globálního výzkumu Global 

Media Monitoring Project (GMMP) publikované ve zprávě Who Makes the News? 

(Macharia – O´Connor – Ndangam 2010)29 reprezentují závěry řady studií věnujících se 

zpravodajské produkci (srov. např. s de Bruin 2000: 223; Fröhlich 2004, 2007; 

Gallagher 2005; Kim 2006: 123–124; Ross – Carter 2011: 1148; Rush – Oukrop – 

                                                 
28 Kapitola je přepracovanou a rozšířenou verzí stati Ženy ve zpravodajských redakcích: falešné naděje na 
dobytí maskulinní pevnosti, publikované v roce 2008 v časopise Mediální studia (Vochocová 2008) a 
kapitoly Faktor genderu v mediálních výzkumech - kritika jednoho typu výzkumné praxe v publikaci 
Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích (Vochocová 2011). 
29 Výsledky výzkumu zde cituji s ohledem na jeho globální a longitudinální charakter a význam 
v genderovém mediálním diskurzu. Global Media Monitoring Project je založen na metodologicky 
poměrně problematické kvantitativní analýze jednoho dne ve zpravodajství několika desítek zemí světa. 
Analýza se dotýká mediálních obsahů i zastoupení žen a mužů v roli komunikátorek a komunikátorů. 
S ohledem na nestandardní metodologii považuji výsledky studie spíše za orientační (srov. Vochocová 
2011).  
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Bergen – Andsager 2004; Spears – Seydegart 2000; van Zoonen 1998). Zpráva 

konstatuje, že již výzkum z roku 1995 ukázal překvapivou homogenitu napříč médii i 

zeměmi, pokud jde o reprezentace žen a mužů v mediálních obsazích. Poslední výzkum 

je ve většině aspektů potvrzením výstupů z roku 1995 – ženy jsou v celosvětovém 

měřítku v menšině jak jako autorky zpráv, tak také jako osoby, o nichž zprávy 

pojednávají nebo které jim dodávají expertní hlas: „[…] čtvrtý Global Media 

Monitoring Project potvrzuje obecný obrázek, k němuž jsme dospěli před 15 lety. Tím 

nechceme říct, že situace je statická. […] tváře, které vidíme, a hlasy, které slyšíme, jsou 

i nadále v drtivé většině tvářemi a hlasy mužů. Důvody, které stojí za tímto vyloučením 

ženských hlasů, jsou mnohé a komplexní. Jsou-li s tím konfrontováni, novináři a 

novinářky často nabízejí jednoduchá vysvětlení: nebyl čas najít ženu, žádná žena se 

nenechala přesvědčit, aby mluvila, nebylo možné najít vhodnou expertku, zdůrazňovat v 

příběhu genderový rozměr určitého zpravodajského tématu považovali editor či 

editorka za zpravodajsky nezajímavé atd. Takové odpovědi není možné odmítnout jako 

pouhé racionalizace. Jsou součástí reality denní zpravodajské produkce.“ (Macharia – 

O´Connor – Ndangam 2010: iii) Obecně je podle zprávy možné konstatovat, že ženy 

vystupují v médiích převážně jako „obyčejní lidé“, zatímco muži jako experti, a že 

zprávy nadále prezentují svět, v němž muži přebíjejí svými počty ženy téměř ve všech 

povoláních (Macharia – O´Connor – Ndangam 2010: viii).  

 

2.2.1 Analýzy vertikální a horizontální segregace v novinářské profesi 
 

Většina textů založených na výzkumu i těch, které situaci v genderovém výzkumu 

médií spíše revidují, se zaměřuje na dichotomii, kterou bychom mohli vyjádřit 

obecnými pojmy centrum vs. periferie či konkrétnějšími hard news vs. soft news. Tyto i 

další podobné dichotomie jsou hodnotově zatížené – jedna složka (asociovaná obvykle 

s ženami) je tedy (z celospolečenského hlediska) považována za méně hodnotnou než 

druhá – a souvisejí s horizontální a vertikální segregací žen a mužů v novinářském 

povolání.  

Margaret Gallagher (2005) ve studii jednoho dne ve světovém zpravodajství30 píše, že 

muži obecně referují více o tzv. hard news, tedy o „vážnějších“ oblastech 

                                                 
30 Jedná se o třetí část longitudinální studie (The Global Media Monitoring Project, jehož výsledky 
shrnuje zpráva Who Makes the News?) realizovanou v roce 2005, na niž navázal čtvrtý výzkum v roce 
2010 – viz výše.  
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zpravodajského spektra, jako je politika, vláda atd. nebo obecně o zpravodajsky 

nejhodnotnějších událostech, jejichž publikování nesnese odkladu.31 Ženy v těchto 

oblastech podle ní pokrývají jen 32 % zpráv. Přítomnost žen je naopak mnohem 

pravděpodobnější v sekcích tzv. soft news, jakou jsou např. sociální oblast nebo 

společenská témata.32 Studie z roku 2005 potvrzuje podle Gallagher zjištění ze všech 

projektů GMMP od roku 1995: novinářky se věnují odlišným oblastem zpravodajství 

než novináři. Ženy mnohem častěji referují o lokálních událostech. Prestižnější události 

celostátního či mezinárodního významu jsou častěji vyhrazeny mužům. Hledáme-li 

v médiích ženy, nalezneme je pravděpodobněji v „soft“ částech zpravodajského spektra. 

Ženy dominovaly jen ve dvou oblastech: ve zprávách o počasí v televizi a rozhlase (52 

%) a ve zprávách týkajících se chudoby, bydlení a obecně sociální oblasti (52 %). Ve 

sportovním zpravodajství v den monitoringu médií v roce 2005 figurovalo jen 21 % 

reportérek (Gallagher 2005: 64–65). Také zpráva Who Makes the News? z roku 2010 

informuje, že „[s]tatistiky jasně ukazují, že u zpráv, kterým je připisována vysoká 

zpravodajská hodnota […], je méně pravděpodobné, že budou svěřeny reportérkám, 

zatímco ty s nižší hodnotou jim jsou svěřovány s vysokou pravděpodobností“ (Macharia 

– O´Connor – Ndangam 2010: ix).  

Djerf-Pierre a Lőfgren-Nilsson v článku věnujícím se švédskému mediálnímu prostředí 

definují stereotypně segregované mužské a ženské dimenze žurnalistiky, tedy to, jak 

jsou v této profesi předdefinovány „mužské“ a „ženské“ aktivity. K mužské dimenzi 

podle nich patří hard news, veřejná sféra, mužské zdroje a perspektivy, odstup a 

neutralita. Za tímto zdánlivým odstupem a neutralitou se ale podle autorek skrývají 

mužské normy a mužský pohled na svět. „Mužský“ atribut přináleží také profesní etice, 

soutěživosti a individualismu, hierarchičnosti a formální organizaci. „Ženská“ dimenze 

                                                 
31 K typologii zpráv, která vychází z kategorizace samotnými mediálními profesionály, viz Tuchman 
1978b. Autorka zmiňuje vedle hard news a soft news ještě spot news, developing news a continuing news 
(ibid.: 47). Lehman-Wilzig a Seletzky navrhují na základě výzkumu mezi mediálními profesionály a 
profesionálkami v Izraeli doplnit základní členění na hard news a soft news o „general“ news – zprávy, 
které se týkají aktuálních ekonomických, politických nebo kulturních událostí a měly by být publikovány, 
ovšem ne nutně okamžitě. Jedná se také o zprávy relevantní pro jednotlivce a specifické skupiny 
obyvatelstva, významná demografická data, akademické zprávy, vědecké a technologické objevy atd. 
(Lehman-Wilzig – Seletzky 2010:  47–48). 
32 Gallagher upřesňuje: „A čkoli mnoho ´soft´ zpráv je důležitých, nejsou tak vždy vnímány v hierarchii 
zpravodajských hodnot. Výsledkem je, že práce novinářek je někdy podhodnocována a reportérkám jsou 
často svěřovány zprávy, které jsou přímo triviální – zprávy o celebritách nebo o zábavě.“  (Gallagher 
2005: 19) Ačkoli výsledky monitoringu vykázaly poměrně vysoké procento reportérek v oblasti 
ekonomického zpravodajství v roce 2000 i 2005, podle Gallagher má toto zdánlivě překvapivé číslo své 
jednoduché vysvětlení. I v této oblasti se ženy věnují spíše „společenským“ typům zpráv, jako je chudoba 
či nezaměstnanost. Ve zprávách o ekonomické politice jsou ženy opět výrazně v menšině.  
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žurnalistiky je na druhou stranu domněle zaměřena na ženské zdroje a perspektivy, soft 

news, soukromou sféru, jejími charakteristikami jsou intimita a empatie, orientace na 

publikum, pedagogičnost, osobní etika, kooperace a kolektivní odpovědnost, která je 

důležitější než individualismus, a sklon k horizontální a neformální organizaci (Djerf-

Pierre – Lőfgren-Nilsson 2004: 82–83).33 Také další autorky docházejí k závěrům, které 

podporují představy o genderové segregaci v oblasti médií, konkrétně ve zpravodajství 

(Byerly 2011; Byerly – Ross 2006; Chambers – Steiner – Fleming 2004; Creedon – 

Cramer 2007; Gallagher 2005; Morna 200734; Ross – Carter 2011). Španělský tým pod 

vedením Gallego představuje hlavní zpravodajské listy v zemi jako oblast, v níž 

dominují muži.35 Sociální prostor je podle autorek rozdělen tak, že privilegovanou 

pozici zastávají aktivity, které se odehrávají ve veřejné sféře (obecně spojované 

s maskulinitou – pozn. aut.), zatímco aktivity ze soukromé sféry (obecně spojované 

s femininitou – pozn. aut.) se stávají námětem zpravodajství jen tehdy, pokud mají 

v jistém smyslu veřejný rozměr (porušování zákonů, mimořádné výkony), nebo 

v případě, že jsou využívány za účelem zábavy a přilákání pozornosti (Gallego et al. 

2004: 48–56).  

Van Zoonen upozorňuje na zjevnou horizontální segregaci pracovní síly v mediálních 

organizacích bez ohledu na geografické umístění a rozšiřuje ji i mimo oblast novinářské 

práce. Muži dominují v technické oblasti, zatímco ženy jsou nadměrně zastoupeny 

v administrativě. Ženy převažují podle van Zoonen v těch oblastech, které mohou být 

vnímány jako extenze jejich domácích povinností (dětské a vzdělávací programy, 

rodinné programy a pořady pro spotřebitele, lidské příběhy, zábava). (van Zoonen 2000: 

50) Pokud jde o vertikální segregaci, je podle van Zoonen v médiích samozřejmostí – 

                                                                                                                                               
 
33 Tato typologie „ženských“ a „mužských“ atributů novinářské profese je zajímavou ukázkou dobově a 
kulturně podmíněných konstrukcí maskulinity a femininity, které mohou v určitém kontextu sloužit jako 
analytický nástroj k identifikaci stereotypů, nejsou ale univerzální. 
34 Morna uvádí, že také v jihoafrických médiích je patrná genderová segregace pracovních pozic: zatímco 
počty žen a mužů v redakcích jsou zhruba rovné, ženy převažují v administrativě a muži v oblasti 
technické podpory (až 86 %). Navzdory vyrovnaným počtům žen a mužů v redakcích se v nich výrazně 
uplatňuje genderové hledisko při pokrývání jednotlivých témat: muži převládají ve všech sférách hard 
news (jakými jsou podle autorky např. politika, ekonomika, investigativní žurnalistika, kriminalita). Více 
než 90 % sportovních reportérů jsou muži. Jedinými oblastmi, v nichž dominují ženy, jsou zábava, 
vzdělávání a obecné zprávy bez bližšího tematického zařazení (Morna 2007: 4–16). 
35 „Zpr ůměrujeme-li čtyři zpravodajské listy, ženy dosáhly jen na 13,4 % vyšších redakčních pozic ve 
zpravodajských sekcích. Kolem 45 % žen pracuje v rubrikách Společnost, Kultura a Zábava. Tato situace 
není v žádném z listů vnímána jako známka diskriminace.“ (Gallego et al. 2004: 48) 
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dokonce i v oblastech, v nichž ženy jinak převažují, je těžké najít je v řídicích pozicích. 

Gender podle ní také stále zůstává významným determinantem výše příjmu (ibid.: 50). 

V souvislosti s výší příjmů žen a mužů v jihoafrických zpravodajských médiích uvádí 

Morna, že muži uzavírají výhodnější pracovní smlouvy – na dobu neurčitou a na plný 

úvazek, zatímco ženy jsou častěji zaměstnávány na částečný úvazek a na dobu určitou. 

Muži také vydělávají v průměru více než ženy. Obzvlášť výrazný je příjmový rozdíl 

mezi bílými muži a černošskými ženami v Jihoafrické republice, které vydělávají o 25 

% méně36. To odpovídá závěrům dalších autorek a autorů (Chambers – Steiner – 

Fleming 2004: 5; Meyrowitz 2006: 172), podle nichž pozice žen různého rasového 

původu v žádném případě není stejná a „barevné ženy“ (women of colour) obecně 

dlouho doplácely na to, že ženy začínaly být viditelné v řadě pracovních pozic. 

Málokdo si pak všímal, že jde v podstatě jen o bílé ženy.   

Joseph popisuje situaci v indických médiích z hlediska šancí novinářek na pracovní 

postup: „ Řada novinářek stále zažívá ve své profesi velmi pomalý a omezený růst, ne-li 

úplnou stagnaci. Neslavný skleněný strop37 možná utrpěl pár trhlin v malé, ačkoli jistě 

vlivné části médií, ale stále ještě nebyl rozbit. Jinde v médiích je strop – ať už skleněný 

nebo jakýkoli – tak vysoko nad ženami, že na něj řada z nich vůbec nedohlédne.“ 

(Joseph 2004: 170) Skleněný strop jako jednu ze základních překážek genderové 

rovnosti ve zpravodajských redakcích zmiňuje řada dalších autorek a autorů (Byerly 

2011: 9, 27; Chambers – Steiner – Fleming 2004: 10; Creedon – Cramer 2007: 277; 

Nicholson 2007: 37; Wooten 2004). Také autorky sborníku Status of Women Journalists 

in India popisují indická média jako doménu mužů, kterou zůstávají navzdory 

narůstajícímu počtu žen v oboru. Ženy se podle nich neustále potýkají s diskriminací 

dotýkající se platových podmínek a profesního postupu. Malaviya píše, že v Indii jsou 

oblasti, v nichž ještě představa žurnalistiky jako stálého zaměstnání pro novinářky 

neexistuje. „Zatímco ty ´šťastné´ mají smlouvu na dva až tři roky, většina žen pracuje 

                                                 
36 Autorka pracuje s pojmy „black women/men“ a „white women/men“. 
37 Renzetti a Curran vysvětlují pojem skleněný strop takto: „A tak přestože ženy i muži v pozicích 
atypických pro jejich pohlaví diskriminaci zakoušejí, její formy a důsledky se značně liší právě podle 
pohlaví. Ve své fascinující studii mužů v zaměstnáních dominovaných ženami došla socioložka Christine 
Williams (1992; 1995) ke zjištěním, která tato tvrzení silně podporují. Výzkumné pracovnice, které se 
studiem žen v povoláních pro ně netypických zabývají, dokazují, že se ženy obvykle setkávají 
s diskriminací při přijímání a povyšování a že ve svých snahách nalézt si cestu nahoru pracovní 
hierarchií narážejí na tzv. ´skleněný strop´. Skleněný strop odkazuje na neviditelné bariéry, které omezují 
pracovní mobilitu pracovnic směrem nahoru – jde zejména o ženy a rasové a etnické minority. Jedním 
z nejpozoruhodnějších zjištění, ke kterým Williams došla, je, že mužům se v zaměstnáních pro ně 
atypických dostává při přijímání přednostního zacházení a místo toho, aby naráželi na skleněný strop, se 
často vyvezou skleněným výtahem celou hierarchií takovýchto profesí.“ (Renzetti – Curran 2003: 282) 
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bez smluv a jsou najímány a propouštěny jen podle rozmaru managementu.“ (Malaviya 

2002: 13) Autorka ale dodává, že v oblasti smluv je situace složitější a v některých 

oblastech Indie je získávání smluv problematické i pro muže (k dalším faktorům 

ovlivňujícím pozici žen a mužů v indických médiích viz kap. 2.3). Akhileshwari 

zohledňuje odlišnou pozici žen (a mužů) v celostátním anglicky psaném tisku a 

v regionech, ale upřesňuje, že diskriminace, skleněný strop a „uzavírání“  novinářek do 

„tematických ghett“ jsou běžné i v anglicky psaných listech38 (Akhileshwari 2002: 24).  

Chambers, Steiner a Fleming vyvozují, že „ghettoizace“ žen v určitých oblastech 

žurnalistiky a nedostatek kariérních příležitostí vedly k tomu, že řada z nich začala 

rozvíjet a užívat k prosazování ženských témat a zkušeností alternativní zpravodajská 

média39 (Chambers – Steiner – Fleming 2004: 11 – k významu alternativních ženských 

médií a samostatné feministické veřejné sféry srov. Steeves 2007: 199 nebo Byerly – 

Ross 2006: 99–129, 208–231). Za genderovou segregací ve zpravodajských médiích je 

podle většiny autorek a autorů nutné hledat přetrvávající tradiční pohled na odlišné role 

mužů a žen ve společnosti, jejichž podoba se může lišit v závislosti na sociokulturních 

odlišnostech jednotlivých regionů, ale jejichž základní rysy jsou společné. Téměř 

univerzální je dichotomie veřejná vs. soukromá sféra, v níž všemu veřejnému je 

přisuzován maskulinní charakter, zatímco soukromé spadá do oblasti femininity 

(Bourdieu 2000; McLaughlin 1993; Renzetti – Curran 2003; van Zoonen 2002; Young 

2010). Gallego et al. interpretují svá pozorování ve španělských redakcích takto:  

„Všechny redakční porady, které jsme pozorovali, měly zjevně symbolickou funkci 

reprezentování moci a autority vysoce postavených členů organizace, stejně jako 

praktickou funkci filtrovat a určovat obsah. V obou aspektech tohoto každodenního 

                                                 
38 „ Řada žen se domnívá, že v hlavních anglicky psaných listech neexistuje diskriminace ani skleněný 
strop. Existuje tu nicméně tendence nutit ženy psát o populárních osobnostech a produkovat neseriózní 
texty, jako jsou reportáže z večírků nebo společenských událostí.“ (Akhileshwari 2002: 24) 
Také podle Bhagat byla segregace pracovních pozic pro mnoho respondentek významným tématem. 
„24,7 % žen mělo pocit, že nemají přístup ke všem oblastem práce a že životní styl, umění, gender, móda 
a vzdělání jsou tradičními oblastmi vyhrazenými pro ženy. 87,3 % žen je přitom přesvědčeno, že jsou 
zdatné ve všech novinářských oblastech.“ (Bhagat 2002: 11)  
39 Jiné autorky (Steeves 2007; Nicholson 2007) se věnují potenciálu internetové žurnalistiky posilovat 
pozice novinářek a docházejí k závěrům, podle nichž sice internet podporuje ženské sítě, sdílení 
informací, publicitu, ale zvyšující se dominance nadnárodních ekonomik, vykořisťování žen skrze 
reklamu, pornografii a obchod se sexem (sex trafficking) a zintenzivňující se expanze západní konzumní 
kultury posilují ekonomickou dominanci nadnárodních telekomunikačních a informačních technologií, a 
také korporací, které jimi obchodují, čímž dochází jen k dalšímu rozšiřování informačních propastí 
(Steeves 2007: 201–202). Nicholson přímo zpochybňuje naděje spojované s on-line žurnalistikou jako 
prostorem pro růst žen. „Mnoho žen, které vstoupily do on-line žurnalistiky, odešlo, a ve vedení těchto 
novin jsou v současné době převážně muži, kteří následují ´genderové hierarchie´ novinového 
managementu.“ (Nicholson 2007: 42) 
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rituálu jsme opakovaně pozorovali, že dominantní pohled v médiích byl mužský, bez 

ohledu na to, kolik žen ve vyšších pozicích se schůzek účastnilo. Tento mužský pohled 

odkazuje zejména k pojetí života (a tím také informace), v němž veřejná a soukromá 

sféra jsou úplně oddělené a relevantními věcmi jsou ty, které se nacházejí ve veřejné 

sféře.“ (Gallego et al. 2004: 53) Ženy ve výzkumu podle Gallego et al. samy příliš 

nevyhledávaly rozhodovací pozice a často výzkumný tým informovaly, že odmítly 

nabídky povýšení, protože chtějí trvale sladit svůj pracovní a soukromý život. Chtějí si 

užívat klidnějšího způsobu života a jsou přesvědčené, že by jim ho nabízená pozice 

neumožnila (ibid.: 55). Bhagat popisuje situaci žen v indických redakcích podobně.40 

Akhileshwari píše, že hlavní překážkou ve výkonu novinářské profese jsou pro indické 

ženy jejich domácí povinnosti (Akhileshwari 2002: 26). Ženy podle autorky samy 

opouštějí práci kvůli domácím povinnostem brzy poté, co se vdají. Přesto prý řada 

respondentek zmiňovala, že největší nadějí pro ně je mladá generace mužů, kteří jsou 

genderově citlivější. Také Morna zmiňuje rodinné povinnosti, které jsou stereotypně 

přisuzované ženám, jako jednu z hlavních příčin, proč ženy v redakcích nezastávají 

vyšší pozice (Morna 2007: 10).  

 

2.2.2. Analýzy maskulinního charakteru redakčního prostředí  
 

Důležitým aspektem určujícím charakter pozice žen v médiích je to, zda je možné ženy 

v médiích vnímat jako specifickou podskupinu, s níž je zacházeno odlišně než s muži (a 

to často i jinými ženami). Výzkum pozice žen pracujících ve zpravodajských médiích se 

věnuje tématům, která souvisejí s širší, celospolečenskou genderovou problematikou. 

Nejčastěji zmiňovanými aspekty pozice žen v redakcích jsou proto sexuální obtěžování 

jako přímá forma diskriminace žen a vztahové dynamiky mezi muži a ženami v redakci, 

které mají spíše charakter nepřímé diskriminace, respektive genderové segregace na 

základě neformálních vazeb. 

Téma sexuálního obtěžování se objevuje v řadě studií věnujících se pozici žen ve 

zpravodajských médiích. Nejčastěji jde o výpovědi respondentek, které zmiňují sexuální 

obtěžování jako běžnou součást pracovního prostředí v redakci. Studie různým 

způsobem analyzují souvislosti mezi organizační a ekonomickou mocí v organizaci a 

                                                 
40 „Ve všech rozhovorech a diskusích s novinářkami se objevoval jeden společný problém: ženy 
zmiňovaly profesi jako hrozbu pro stabilitu svých soukromých životů. Téměř ve všech případech se 
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sexuálním obtěžováním41, mezi sexuálním obtěžováním a pracovním výkonem 

novinářek (Bhagat 2002: 10–11) či mezi sexuálním obtěžováním a charakterem vztahů 

v organizaci (Byerly 2011; Byerly – Ross 2006; Kim 2006). Podle Bhagat jsou ženy 

v mediálních organizacích extrémně zranitelné, protože „v první řadě nikdo nechce za 

kolegy ženy“. Pokud jde o sexuální obtěžování, bývají tedy jejich stížnosti odbývány 

slovy: „My jsme vám to říkali. Tohle není místo pro ženy.“ Samy ženy věří podle 

Bhagat v zákonná opatření, omlouvají široce rozšířené sexuální obtěžování, často z něj 

obviňují interpersonální dynamiky v pracovním prostředí nebo se bojí o situaci mluvit42 

(Bhagat 2002: 35). 

Vedle zjevně diskriminačního sexuálního obtěžování v redakcích zmiňují ženy i muži 

ve výzkumech mnohem častěji jiný problém: udržování žen mimo rozhodovací pozice a 

na okraji dění v redakci skrze neformální vazby mezi mužskými členy redakce a těmi 

ženami, které se rozhodnou stát se jedněmi z nich. Autorky a autoři nejčastěji pracují 

s pojmy „old boys club“ nebo „old boys network“ (Chambers – Steiner – Fleming 

2004; Kim 2006; Lavie 2004; Melin-Higgins 2004; Morna 2007; Robinson 2004; van 

Zoonen 1998; Wooten 2004). Podle Robinson, která studovala praxi v kanadských 

zpravodajských redakcích, převládá v oblasti žurnalistiky pracovní kultura, v níž nejsou 

ženy a příslušnice a příslušníci menšin rovnými účastníky, ale musejí sami sebe vnímat 

jako „jiné“. Uvnitř této nehomogenní kultury je systematicky a dlouhodobě 

zvýhodňován maskulinní přístup k profesní praxi (Robinson 2004: 182). Řada výzkumů 

podle autorky odhalila, že redakční prostředí je sexistické, to znamená, že bez ohledu na 

své schopnosti se muži snaží posílit svoji moc a nadřazenost na pracovišti skrze řadu 

symbolických praktik – vtipkováním, budováním soutěživé atmosféry, v níž se bojuje o 

                                                                                                                                               
konverzace stáčela k domácímu životu, a kdykoli byl bezproblémový, ženy to nevnímaly jako normální 
situaci, ale jako něco, za co musejí být vděčné manželovi, tchyni nebo rodičům.“ (Bhagat 2002: 37)  
41 De Bruin popisuje situaci v karibských médiích na základě vztahu mezi sexuálním obtěžováním a 
ekonomickou či rozhodovací mocí v organizaci. Sexualita tu podle ní slouží jako praktika ustavující 
mocenské hierarchie v redakci – odděluje muže od žen a udržuje ženy „na jejich místě“. V  silně třídně 
stratifikované společnosti je podle autorky samozřejmě dalším nezanedbatelným faktorem třída, která 
zasahuje i do genderových vztahů. Ženy ve výzkumu de Bruin zmiňují, že zažívají sexuální obtěžování. 
Situaci řeší tak, že se uchylují ke své profesní identitě a „udržují si odstup“. Tím se ovšem vyčleňují z 
rozhodovacích struktur, kterým vládnou muži, a tím dále oslabují svoji šanci dostat se do vyšších pozic v 
organizaci. Žádná z žen ve výzkumu podle de Bruin příliš nevěřila, že by mohla v zaměstnání dosáhnout 
vyšší pozice (de Bruin 2004: 14). 
42 To vede k tomu, že přes 40 % respondentek ve výzkumu Bhagat, které zažily sexuální obtěžování, 
s ním nic nedělalo, protože si myslely, že na jejich pracovišti není bráno vážně. Více než 22 % bylo 
přesvědčeno, že je obtěžování akceptovanou součástí pracovní kultury a je tolerováno, a přes 14 % 
nevěřilo tomu, že by proti němu management zasáhl. Svoji roli v utajování sexuálního obtěžování podle 
Bhagat hraje i nedostatek podpory od kolegyň: „To, že si ženy nestěžují, není žádným přijetím 
kompromisu nebo laxností, ale jen strategií, jak přežít.“ (Bhagat 2002: 47–49) 
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prestižní (a tedy mužská) témata, a v neposlední řadě popracovní „hospodskou tradicí“, 

která prodlužuje už tak dlouhý pracovní den novinářů a novinářek do pozdních nočních 

hodin. Jen bezdětné novinářky jsou podle Robinson schopné účastnit se těchto 

„alkoholových šichet“ (drinking bouts), při nichž se utváří a je posilován „pánský klub“ 

(old boys network). (ibid.: 183–184)  

Poslednímu aspektu se detailně věnuje také Melin-Higgins ve výzkumu britské 

žurnalistiky. Novinářská kultura ve Velké Británii podle ní spojuje řadu prvků – 

příslušnost k dělnické třídě, maskulinitu, vtipkování mezi muži, objektivitu, 

profesionalitu a hospodskou kulturu. Součástí novinářské kultury je také glorifikace 

nepříjemných atributů žurnalistiky – dlouhé, respektive neohraničené pracovní doby a 

stresu. Typickým britským novinářem je podle autorky přepracovaný poloviční 

alkoholik z dělnické třídy. Klíčová pro mytologii žurnalistiky jako způsobu života je 

hospoda – často se v ní vyjednává práce na druhý den, jsou tu vybírány zpravodajsky 

hodnotné příběhy a události atd. (Melin-Higgins 2004: 205–209). Britská žurnalistika je 

podle Melin-Higgins charakterizována přísnou organizační a strukturní hierarchií, 

silnou a důležitou pozicí „pánského klubu“ (old boys network), jehož důležitým úkolem 

je hlídat a regulovat vstup do žurnalistiky, velmi tradičním pohledem na ženy a velmi 

malou podporou pracujících matek. Podle autorky nic z toho nepřekvapí, pokud 

vezmeme v úvahu stále silnou třídní stratifikaci ve Velké Británii. Redakční kultura je 

podle ní jednoduše reflexí širších společenských vztahů v zemi – je velmi maskulinní a 

sexistická (ibid.: 203–204, srov. Chambers – Steiner – Fleming 2004: 100).  

Morna ve studii Glass Ceiling Two definuje jihoafrické redakční prostředí na základě 

výpovědí respondentek jako nepřátelské vůči ženám. Ty jsou podle ní vystaveny 

obtěžování, tlaku, nemají dostatek podpory, muži často odmítají přijímat instrukce od 

žen v roli nadřízených, v nichž nejsou brány vážně. Mužská hegemonie převládá jak 

v mediálních institucích, tak v širší společnosti, a ženy často uvádějí, že musejí být 

„jednou z kluků“ (one of the boys), aby si udržely svoji pozici („nejste-li členkou klubu, 

nedostáváte šanci“). Hraní „mužské hry“ v ženách ale jen prohlubuje pocit izolace 

(Morna 2007: 10). Lavie podobně v textu věnujícím se situaci v izraelském 

veřejnoprávním rozhlase uvádí: „I když jsou ženy v předních liniích, stále fungují 

v maskulinní instituci, kde určují pravidla muži. [...] metafora ´skleněného stropu´ 

zůstává stále vhodnou k popsání existující situace [...]“  (Lavie 2004: 129–130) Ženy 

podle autorky běžně pracují v rámci norem a hodnot zakotvených v tradiční podstatě 
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organizace. Tyto normy jsou utvářeny muži pro muže (srov. s Chambers – Steiner – 

Fleming 2004; de Bruin 2000; de Bruin – Ross 2004; Hardin – Shain 2006; Ross – 

Carter 2011; van Zoonen 1998). Žurnalistika (a speciálně zpravodajství) byla v Izraeli 

podle Lavie po generace vnímána jako typicky mužské povolání, které bylo ženám 

prakticky uzavřeno.43 Pro ženy je podle Lavie natolik těžké prosadit se v redakci, že je 

pro ně snazší přijmout strategii konformity. Z výzkumu vyplynulo, že ačkoli si editorky 

silně uvědomují diskriminační praktiky na pracovišti, po řadě zklamání, frustrací a 

spolu s tím, jak odhalily, že muži v redakci mají vyšší status, přestaly se pokoušet 

zavádět nové přístupy, aby se vyhnuly konfrontacím (Lavie 2004: 137). Lavie ovšem 

srovnává veřejnoprávní rozhlas s další rozhlasovou stanicí – IDF (Israel Defence 

Forces) a ukazuje, že pozici novinářek je nutné zkoumat vždy v konkrétním kontextu 

daného média. Zatímco The Voice of Israel je stanicí, která začala vysílat ve 

společnosti, v níž převažovaly extrémně maskulinní hodnoty (muži byli vnímáni 

primárně jako živitelé, ženy jako hospodyně), a kvůli byrokratické struktuře této 

organizace je změna velmi pomalá, novější vojenská rozhlasová stanice IDF zdaleka 

nevykazuje takovou míru diskriminace žen ani genderově zakotvené segregace (ibid.: 

133–134).  

Volbou maskulinní perspektivy, respektive snahou vysvětlit přetrvávající maskulinní 

charakter zpravodajských redakcí z hlediska pozice mužů v redakci a jejich potřeb, je 

vzhledem k hlavnímu proudu genderové kritiky mediálních institucí specifický 

Lowreyho postřeh (Lowrey 2004). Genderová nerovnost v redakci je podle něj částečně 

důsledkem touhy či spíše potřeby manažerů, nejčastěji mužů, redukovat nejistotu 

v denním kontaktu se svými kolegy a zejména kolegyněmi.44 Důležitou roli 

v reprodukci genderové nerovnosti na pracovišti hraje podle Lowreyho také neformální 

vyjednávání mezi muži, které dále vylučuje ženy z debat a rozhodování (Lowrey 2004: 

27).  

 

                                                 
43 „Po desetiletí používala média v Izraeli nesystematickou náborovou politiku, zejména na základě 
přátelských sítí. Jelikož většina novinářů jsou muži, bylo vysoce pravděpodobné, že zaměstnanci doporučí 
další své přátele – muže, čímž zamezovali přístupu žen do médií. Organizační kultura založená na mužské 
solidaritě podporuje moc mužů.“  (Lavie 2004: 135–136) Jedná se o univerzální postřeh vyjadřovaný 
právě výše zmiňovanou metaforou „old boys club“ nebo „old boys network“.  
44 Kanter podle Lowreyho toto chování nazývá homosociálním a vysvětluje ho jako tendenci mužů 
spatřovat v jednání se ženami nejistotu a raději se mu vyhýbat, zatímco domněle spolehlivější a 
předvídatelnější jednání s muži je vnímáno jako méně problematické, a tedy více žádoucí (Lowrey 2004: 
27). 
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2.2.3 Jedna z mužů? Analýzy hodnotových preferencí a strategií jednání volených 

novinářkami v souvislosti s maskulinním charakterem45 zpravodajských redakcí 
 

Přestože je v genderových mediálních studiích běžné uvažovat o genderových aspektech 

profese v kontextu řady dalších faktorů (viz kap. 2.3), zůstává gender v pracích 

dotýkajících se pozice žen v médiích klíčovým faktorem ovlivňujícím charakter 

novinářské kultury, redakčního prostředí i zpravodajských výstupů. Autorky i autoři 

pracují s charakteristikou novinářské kultury jako maskulinní (viz kap. 2.2.2), resp. 

v obecně hegemonickém pojetí jako prostoru pro vyjednávání mezi dominantní 

(maskulinní) kulturou a opozičními kulturami.46  

Strategie, které ženy volí, aby se vyrovnaly s maskulinní podstatou novinářské kultury, 

jsou podle Melin-Higgins různé. Autorka je dělí do tří skupin: pojmem „female ghetto“ 

či „marionette“ označuje soubor taktik, které nejsou muži vnímány jako hrozba. Jde o 

strategie, které nejdou proti dominantní novinářské kultuře (ženy pracují v oblasti soft 

news nebo v ženských magazínech a na ženských stránkách, jsou de facto umístěné 

v ghettech, kde jsou podle Melin-Higgins „ponechány svému osudu“); „one of the 

boys” (jedna z kluků) je označení pro ženu, která infiltruje mužské pole a je vnímána 

jako hrozba (mužská kultura se s touto hrozbou vyrovnává různě – např. 

stereotypizujícím označováním: agresivní, neženská); „one of the girls“ (jedna z holek) 

je opoziční taktikou, jež zpochybňuje samotnou podstatu maskulinně definované 

žurnalistiky, kterou chce učinit více femininní. Podle Melin-Higgins je ovšem kterákoli 

ze zvolených strategií pastí. Novinářky jsou zatracovány, když chtějí působit v oblasti 

hard news (jsou vnímány jako agresivní, tvrdé, neženské), a jsou zatracovány také 

tehdy, když se rozhodnou pracovat v oblasti soft news – pak jsou vnímány jako 

„nekompetentní holčičky“  (Melin-Higgins 2004: 199). Další častou strategií podle ní je 

únik, kdy se ženy rozhodnou pracovat na volné noze, aby se vyhnuly tlaku a sexismu ve 

zpravodajské redakci (srov. Chambers – Steiner – Fleming 2004: 102, které upozorňují 

na řadu negativ spojených s prací na volné noze). Za nejsmutnější pro obor považuje 

                                                 
45 Cílem této práce není tvrdit, že redakční prostředí je obecně možné definovat jako maskulinní. Název 
kapitoly vychází z převažující tendence v akademických textech označovat charakter zpravodajských 
redakcí za maskulinní, zřejmě na základě identifikace některých aspektů, které jsou dobově a kulturně 
vnímány jako „typicky mužské“ – viz kap. 2.2.2 a 2.2.3. 
46 Melin-Higgins popisuje novinářskou kulturu jako kulturu nehomogenní, z níž je skrze praktiky 
hegemonie vytvářena dominantní kultura vnímaná jako „normální“ . Stejným principem jsou proti ní 
konstruovány opoziční významy, které jsou vnímány jako deviantní. Dochází k neustálému boji mezi 
dominantní kulturou a opozičními kulturami, které upozorňují, že novinářské hodnoty nejsou objektivní, 
ale jsou výsledkem sociální konstrukce, boje o symbolickou moc (Melin-Higgins 2004: 196–198). 
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strategii rezignace, kdy ženy definitivně opustí médium či novinářské povolání (Melin-

Higgins 2004: 213–215). Také muži, kteří považují dominantní novinářskou kulturu za 

problematickou a pokoušejí se ji změnit, potřebují podle Melin-Higgins velkou dávku 

osobní síly a přesvědčení (srov. Chambers – Steiner – Fleming 2004: 84–85).  

Na to, že vůbec nemusí existovat souvislost mezi ženským genderem (či v tomto 

případě přesněji pohlavím) a genderovou citlivostí nebo prosazováním rovných 

příležitostí žen, poukazuje metaforický pojem „genderově slepé ženy“ (Ross 2004: 

146). Ross popisuje „genderovou slepotu“ žen, které se objevily v jejím výzkumu 

redakční kultury, a jejich „strategii sebeklamu“, tedy jakési odmítnutí účasti na životní 

zkušenosti jiných žen. Ženy v její studii de facto internalizovaly sexistický přístup a 

obviňovaly ostatní ženy, že si za svoji subordinovanou pozici mohou samy (Ross 2004: 

146).47 Ross cituje Sanders a její poznámku týkající se poznatku, že některé ženy se 

jednoduše bojí spojovat své aktivity s „ženskými“ tématy, aby nebyly označeny za 

feministky, nebo z jakýchkoli jiných důvodů (např. neexistující pocit solidarity 

s ostatními ženami) nemohou být ženám nijak zvlášť prospěšné: „Je tu ještě jeden 

problém, o kterém nerady mluvíme. Ne všechny ženy u moci jsou naše kamarádky.“ 

(Sanders in Ross 2004: 158) 

Lavie předpokládá, že pracovní prostředí (tedy i prostředí ve zpravodajské redakci) 

reprodukuje vzorce genderových vztahů převládajících v širší společnosti a má vliv na 

to, jak ženy vnímají svůj obraz, své profesní schopnosti a genderově podmíněnou 

diskriminaci (Lavie 2004: 119). De Bruin píše explicitněji o tom, že být solidární 

s ženami se novinářkám na vyšších postech většinou nevyplácí. Nízké zastoupení žen ve 

vysokých pozicích totiž ženám naznačuje, že jejich mobilita je omezená, což udržuje 

převládající představu o nízkém statusu žen. Pro ženy proto nemusí být příliš výhodné 

silně se identifikovat s ženskou perspektivou. To může vést až k přehnané identifikaci 

s tradičně mužskými profesními hodnotami, jíž se ženy snaží předcházet genderovému 

napětí (de Bruin 2004: 7–13)48. Meyrowitz odkazuje k možným historickým kořenům 

                                                 
47 Ross píše, že Phillips nazývá tuto strategii „domestikovaným feminismem“ a popisuje ji jako situaci, 
kdy ženy usilují o rovné příležitosti v existujících strukturách patriarchálního uspořádání, spíše než aby 
samotné tyto struktury zpochybňovaly (Phillips in Ross 2004: 146). K jinému závěru dochází Morna ve 
studii Glass Ceiling Two z jihoafrického mediálního prostředí. Podle ní existuje korelace mezi 
přítomností žen v managementu média a genderovou rovností v redakci (Morna 2007: 4). 
48 Lavie a Lehman-Wilzig v souvislosti s možnou proměnou profesního důrazu na určité hodnoty 
upozorňují na to, že novinářky v jejich výzkumech trvají na významu tradičních profesních norem 
nezávislosti a odstupu mnohem více než muži a z toho důvodu jsou také méně ochotné akceptovat nové 
trendy, které by vedly k orientaci na „femininnější“  zpravodajské hodnoty (autorka a autor zmiňují 
například vyšší citlivost, toleranci a empatii nebo orientaci na rodinná témata a jinakost). (Lavie – 
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tohoto problému upozorněním na důsledky dlouhodobé segregace žen zejména 

v soukromé sféře.49  

Podobně jako de Bruin (2004) nebo Lavie a Lehman-Wilzig (2005) také Gallego et al. 

ve výzkumu španělského redakčního prostředí zjistili, že ženy svoji touhu po profesním 

uznání naplňují tím, že v určitém smyslu popírají, že jsou ženami50. Přijímají tedy 

strategii „bytí jednou z nich“ (being one of them), jak ji popisuje Melin-Higgins 

(podobně též např. Hardin – Shain 2006: 324). Ta zahrnuje internalizaci specifických 

souborů předpokladů, např. že profesionální přístup znamená informovat z odstupu a 

s vyloučením ideologického nebo osobního zapojení (Gallego et al. 2004: 48–49). 

Novinářky se tak ztělesní s prosazováním „objektivního“ (tedy tradičně mužského) 

přístupu k událostem a obhajobu a prosazování ženských témat považují za subjektivní 

(ženský) přístup, a tedy za neprofesionální jednání. To podle Gallego et al. souvisí 

s širším pojetím novinářské etiky a hodnot, na základě nichž novináři bez ohledu na 

pohlaví vnímají prosazování genderových témat jako velice obtížné, protože by byli 

svými kolegy považováni za neprofesionální (Gallego et al. 2004: 48–49). Novinářky 

podle Gallego et al. procházejí primární genderovou socializací (v níž si osvojí „ženské“ 

role), a když začnou pracovat v médiích, procházejí druhotným „mužským“ 

socializačním procesem. Ten způsobí, že do velké míry potlačí či odmítnou 

nedominantní hodnoty, tedy ty, které souvisejí s jejich primární socializací a jsou 

spojovány s ženstvím. Nejen novináři, ale i novinářky tedy běžně posuzují aktivity a 

chování žen a mužů odlišně a stereotypizují je (ibid.: 59).51  

                                                                                                                                               
Lehman-Wilzig 2005: 82–83) Tento postoj svých respondentek vysvětlují tím, že svoji pozici v profesi 
pociťují jako méně jistou a lpění na profesních standardech je pro ně zárukou, že nebudou nařčeny 
z neprofesionality a prosazování partikulárních zájmů (ibid.: 82). Podobně o konfliktu mezi profesní 
identitou novinářek a jejich loajalitou s ostatními ženami též Steiner 1998: 155–158. Sule popisuje svoji 
zkušenost s indickými novinářkami, které požádala o vyplnění dotazníku k pozici žen v indických 
médiích: „N ěkteré mladé novinářky [...] odmítly dotazník s pohrdavým: ´Ale já nemám žádný problém´ 
nebo ´To je toho, být novinářkou´ či ´Ženy v žurnalistice? Blázníš? Co má to, že jsem žena, společného 
s tím, že jsem v nějaké profesi?´.“ (Sule 2002: 41) 
49„Ženy, jak poznamenává de Beauvoir, nemají žádnou historii, žádné náboženství a žádný společný 
prostor, kde by mohly získat pocit solidarity. […] v důsledku chybějícího častého kontaktu s jinými 
ženami vidí často v ostatních příslušnicích stejného pohlaví spíše konkurentky než solidární bytosti.“ 
(Meyrowitz 2006: 172) 
50 V přístupu Gallego et al., stejně jako Melin-Higgins, je patrné esencialistické nakládání s pohlavím jako 
s nositelem určitých specifických charakteristik, resp. užití strategického esencialismu, jak je diskutován 
výše. 
51 Podle Bhagat, která se věnuje pozici žen působících jako vydavatelky či vlastnice mediálních podniků, 
vstupují ženy v Indii do této oblasti převážně skrze rodinné vazby (např. zdědí podnik po otcích, bratrech 
atd.). Autorka tvrdí, že vydavatelky zlepšují pozici žen ve své organizaci a že přijímají na pracovní pozice 
novou generaci sebevědomých mladých žen, ale zároveň upozorňuje na obtížnou situaci těchto žen ve 
vedení, které bývají považovány za předpojaté a vnímány jako něco zvláštního. Z těchto důvodů a také 
proto, že nebývají jedinými osobami s rozhodovací pravomocí (např. vedou podnik s rodiči), se jim prý 
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Často diskutovanou strategií novinářek je spoléhání se na absolutní autonomii a 

profesionalitu, jejichž základem je kvalitní vzdělání. Naji v souvislosti s výzkumem 

vztahujícím se k profesnímu životu novinářek v Maghrebu píše, že ženy se 

v rozhovorech stále stáčejí k tématu, do kterého vkládají všechny své naděje na 

pracovní postup: ke vzdělání. Bez ohledu na zemi, v níž žijí, jsou přesvědčeny, že 

rozvoj jejich profesních kompetencí přiměje celou diskriminující společnost vydat se 

směrem k rovnosti žen a rovnosti šancí. Jde jim o to, aby se skrze vzdělání dostaly do 

všech oblastí své profese, nejen do těch, které jsou jim vymezeny a do nichž jsou 

uzavírány jako do ghett. Jejich ambicí je dosáhnout uznání nezávisle na genderovém 

kritériu a jejím důsledkem je podle Naji absence vůle organizovat se na základě 

genderu, rozvíjet specifická společenství nebo syndikáty novinářek (Naji 2006: 137). 

Lowrey dochází k závěru, že ženy s vyšším vzděláním sice mohou mít na pracovním 

trhu obecně lehčí pozici, ale empirické výzkumy z mediální oblasti podle něj naznačují, 

že přímá souvislost mezi kvalitou vzdělání a vyšší pozicí neexistuje. Novinářské a 

komunikační školy sice absolvuje více žen než mužů a ženy jsou podle Lowreyho 

obecně aktivnější, ale ve vedení redakcí nebo mediálních organizací přesto nejsou 

(Lowrey 2004: 29 – srov. s Frőhlich níže)52. Podle Chambers, Steiner a Fleming měla 

dostupnost akademického vzdělání pro ženy zásadní vliv na pokroky žen v praxi, ale 

autorky zároveň upozorňují, že v řadě zemí je tato dostupnost poměrně novým jevem a 

zároveň analýzy učební literatury a dalších učebních pomůcek ukazují, že podoba 

novinářského vzdělávání dlouhou dobu odrazovala ženy od toho, aby žurnalistiku 

vnímaly a pěstovaly jako svoji kariéru (Chambers – Steiner – Fleming 2004: 9, 10, 72–

74). Frőhlich v souvislosti se vzděláváním žen v oboru a s jeho domnělou feminizací od 

poloviny 80. let 20. století spolu s expanzí komunikačního sektoru v západních 

industrializovaných zemích věnuje pozornost zajímavému paradoxu: rychlá proměna 

z industriální v informační společnost vedla k poptávce po kompetentních vyškolených 

komunikátorech a informačních expertech (Frőhlich 2004). Z tohoto rozvoje nově 

vytvořených oborů podle Frőhlich těžily zejména ženy, které začaly obsazovat „tradičně 

                                                                                                                                               
také vždy nedaří prosadit do mediálních organizací více žen (Bhagat 2002: 69–71). O ženách v indických 
médiích obecně autorka píše, že jejich strategií je výdrž, kterou si vypěstovaly lety zkušeností51 (Bhagat 
2002: 12). Joseph v jiné studii vztahující se k indickému prostředí uvádí: „[…] je jasné, že narůstající 
přítomnost žen v profesi nedemokratizovala ani nefeminizovala indická média.“ (Joseph 2004: 178)  
52 Typy vůdcovství a jejich vlivem na pozici žen a mužů ve vedení (nejen mediálních) podniků se zabývá 
Aldoory, podle níž výzkumy neodhalily významné rozdíly ve způsobu vedení, které by byly založené na 
genderovém faktoru. Mužští podřízení podle ní ale mají silnější tendenci zpochybňovat kvality 
nadřízených žen (Aldoory 2007: 249–251). 
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mužské“ pozice, ale diskriminace žen jako skupiny se tím v žádném případě neoslabila. 

Ženy jsou v tradičním pojetí považovány za lepší komunikátorky53, což může být jeden 

z důvodů, proč je oblast komunikace tak přitahuje, o čemž svědčí i fakt, že tvoří většinu 

mezi absolventy komunikačních škol (Frőhlich uvádí jejich zastoupení v různých 

zemích od 51 do 90 %). Navzdory těmto výsledkům ve vzdělávání ale podle Frőhlich 

„neměl tento trend žádný významný dopad na počty žen zaměstnaných v žurnalistice ve 

vyšších pozicích, ačkoli existují významné národní odlišnosti“ (ibid.: 68). 

 

2.3 Gender jako jeden z řady vlivů spolupůsobících v oblasti mediální 

produkce 
 

Pro výsledky studií věnujících se mediální produkci z genderové perspektivy je typické, 

že zdůrazňují vzájemnou provázanost genderu s dalšími významnými strukturními nebo 

organizačními faktory54, které výrazně limitují možnosti interpretace významu genderu 

v mediální profesi55. Tato kapitola a její podkapitoly se proto soustředí právě na ty 

genderově zaměřené studie a feministické teorie, které vedle genderu přisuzují velký 

význam jiným faktorům, případně upozorňují na komplexnost vlivů v redakcích a 

význam genderu samotného označují spíše za neprůkazný.  

Jak konstatuje van Zoonen, to, že se genderová studia zaměřují na analýzu genderu jako 

mechanismu, který strukturuje materiální a symbolické světy a naše zkušenosti v nich, 

                                                 
53 Frőhlich považuje za zavádějící dřívější psychologické přístupy, které odhalily odlišnosti ve verbálním 
i neverbálním projevu mužů a žen a přispěly k celospolečenským předsudkům ohledně dovedností a např. 
komunikačních kompetencí mužů a žen. Frőhlich trvá na tom, že „výjimečné“ komunikační dovednosti 
žen nejsou ničím více než naučeným užíváním určitého chování a strategií získaných v průběhu dětské 
socializace. V dospělosti pak podle ní toto naučené chování slouží k udržování harmonické atmosféry 
v průběhu komunikačního procesu s cílem dosáhnout vlastních cílů a uspět v daném systému (Frőhlich 
2004: 72). Jak tvrdí, „[o]braz žen jako ´lepších komunikátorek´ je pochybným stereotypem a 
nebezpečným mýtem, protože importuje ´mateřskou´ roli z domova na pracoviště. [...] Stejně jako v jiných 
profesích nemají ženy v novinářství a PR navzdory rétorice rovné šance. Kvůli očekáváním vztahujícím se 
k genderovým rolím, v našem případě očekáváním, že ženy lépe komunikují, si ale často a ve zvyšujícím se 
počtu ženy volí tyto profese, které jsou považované za vhodné pro jejich gender. [...] Interpretovat ženský 
boom v komunikačním sektoru jako vyplývající z rovných příležitostí v tomto odvětví znamená nadále 
věřit v mýtus.“ (ibid.: 72–73) 
54 V českém prostředí je pro tento jev „prolínání, křížení, kombinace či průsečík[u] nerovností“ 
prosazován počeštěný výraz „intersekce“ (viz např. Kolářová 2008: 1). Vzhledem ke spíše specifickému 
užívání termínu v souvislosti s mnohočetnou diskriminací a s ohledem na nejednotnou terminologii 
v zahraniční literatuře, z níž čerpám, překládám zmínky o vztahu mezi jednotlivými faktory v oblasti 
mediální produkce jako „vzájemnou provázanost“ nebo „vztah“ či „spolupůsobení“.   
55 O vlivu genderu v profesi se v tomto smyslu uvažuje především ve vztahu k charakteru redakčního 
prostředí, redakčních pravidel a hierarchií nebo pracovních podmínek a s ohledem na podobu mediálních 
obsahů, tedy obecně ve vztahu k možné proměně profese a jejích produktů prostřednictvím působení 
faktoru genderu.  
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neznamená, že takové zaměření vždy povede k závěru, že gender je jediným nebo 

nejdůležitějším faktorem v lidských vztazích a společnosti: „Etnicita, sexualita, třída a 

řada dalších diskurzů se protíná s genderem různými a někdy protichůdnými způsoby až 

do té míry, že poststrukturalističtí feminističtí myslitelé a myslitelky budou tvrdit, že 

v některé lidské zkušenosti nemusí být gender dokonce ani jedním z určujících faktorů.“  

(van Zoonen 2000: 3–4) Přestože je podle van Zoonen zřejmé, že řada různých praktik a 

diskurzů stále ještě konstruuje muže a ženy odlišně, neznamená to, že se v mnoha 

sociálních vztazích genderové (či pohlavní) rozdíly nemohou stát bezvýznamnými56 

(srov. Wackwitz – Rakow 2007: 262). Výzvou je proto podle autorky spíše 

„teoretizovat mnohost vztahů subordinace“ a analyzovat, jak jsou v těchto vztazích 

konstituovány individuální a kolektivní identity, jako je gender či etnicita (van Zoonen 

2000: 4). 

V souvislosti s výzkumy možného vlivu genderu v novinářské profesi Djerf-Pierre a 

Lőfgren-Nilsson navrhují přistupovat k genderové analýze zpravodajských redakcí 

na několika úrovních. První z nich je strukturní a zabývá se samotnou dichotomizací, 

která je často na této úrovni nevyhnutelná (tj. např. které typy práce vykonávají spíše 

muži, které spíše ženy atd.). Druhá úroveň je symbolická a jde v ní o konstrukci 

představ o genderu. Třetí analytickou úrovní je úroveň vztahová (tj. interakce mezi 

ženami a muži uvnitř organizace). Čtvrtá a pátá úroveň se zabývají individuální 

identitou a identitou organizační. Genderové vztahy zejména v prvních třech úrovních 

jsou často příčinou segregace a hierarchizace, které můžeme souhrnně označit jako 

genderový pořádek organizace (Djerf-Pierre – Lőfgren-Nilsson 2004: 85). Podle autorek 

se na genderovém uspořádání zpravodajských redakcí podílejí tři interagující síly: 1. 

kombinace sociálních, ekonomických, politických a kulturních vztahů v existujícím 

genderovém uspořádání v různých společnostech a časových obdobích; 2. novinářská 

kultura ve zpravodajských organizacích; 3. aktivní strategie individuálních žen a mužů 

či jejich skupin pokoušejících se změnit nebo reprodukovat existující strukturu moci 

v žurnalistice (ibid.: 101).   

                                                 
56 Van Zoonen upozorňuje také na koncept moci, který je vedle genderu dalším klíčovým prvkem 
feministického myšlení: „[...] moc není monolitickou ´věcí´, kterou některé skupiny (muži, kapitalisti, 
bílí) mají a druzí (ženy, dělníci, černí) ne. Společnost není konstituována na základě ukázněných 
dichotomních vztahů mezi utlačovanými a utlačujícími. Jak naprosto jasně ukázala zkušenost černošských 
feministek, člověk může být subordinován v jednom vztahu (ženy vůči muži) a dominantní v jiném (bílé 
ženy vůči černé ženě).“  (van Zoonen 2000: 4 – ke vztahu rasy/etnicity a genderu srov. s Collins 2000; 
Disch 1997; Fong-Torres 1997; hooks – McKinnon 1996; hooks 1991; Martin 1994; Moya 2001; Steeves 
2007) 
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Diskuse o vzájemné provázanosti mnoha faktorů v oblasti mediální produkce odkazuje 

k širší a v řadě společenskovědních oborů aktuální debatě o vzájemném vlivu 

jednotlivých strukturních faktorů, a také o vztahu struktur (a jejich ne/proměnlivosti) a 

jednotlivců (a jejich jednání v rámci těchto struktur) (Fraser 2007; Young 2010). Tato 

diskuse se týká především té části genderových mediálních studií, která přesouvá 

pozornost od univerzálních jevů týkajících se většiny profesí (početní zastoupení žen a 

mužů v různých úrovních mediálních institucí, jejich platové podmínky, vztahy mezi 

pohlavími atd.), jež není obtížné kvantifikovat nebo jinak popsat, k hypotézám o 

možném vlivu žen pracujících v médiích na mediální obsahy nebo obecně na genderový 

diskurz57 v mediálních institucích. To jsou otázky dotýkající se širšího politicko-

ekonomického rámce studia médií, zejména vztahu mezi podobou mediální produkce a 

jejími obsahy, role jednotlivce v mediálních institucích a jejich strukturách, případně 

vlivu individuálních producentů mediálních obsahů na podobu těchto obsahů. Vedle 

otázky, jaký může být vliv genderu v mediální produkci, případně jaké jiné vlivy 

(vycházející z dalších strukturních faktorů – věk, etnicita, ekonomický status aj.) se na 

charakteru profese i jejích produktů podílejí, je tak třeba zohlednit, jaký vliv mohou 

v rámci struktur ovlivňujících mediální organizace uplatňovat jednotlivci, jinými slovy: 

jaká je míra autonomie jednotlivých redakčních pracovníků.  

Uvedená témata, která jsou podstatná i pro analýzu novinářského profesního diskurzu, 

jsou mimo jiné součástí diskuse mezi politicko-ekonomickým a kulturálním přístupem 

ke studiu médií, která vrcholila v polovině 90. let 20. století (Carey 1995; Garnham 

1995; Grossberg 1995; Murdock 1995) a jež zřejmě inspirovala propojení genderového 

a politicko-ekonomického pohledu na mediální komunikaci (McLaughlin 1999; Stabile 

1995). Toto spojení přístupů je také hlavní teoretickou i metodologickou perspektivou 

mého výzkumu – jak bude patrné i z kapitol níže, v oblasti genderových mediálních 

studií je nejen logické, ale také běžné (de Bruin – Ross 2004; Heuman 2003; Meehan 

1986, 1999; Meehan – Riordan 2002; Ross 2004; Stabile 1995; van Zoonen 2000, 

2002), a nabízí možnost komplexnějšího, na jediný faktor neredukovaného uchopení 

otázek spojených s tématem mého výzkumu.  

                                                 
57 Genderovým diskurzem zde míním především podporu či odmítání genderovanosti dělby práce a 
vztahů nadřízenosti a podřízenosti, ale také např. soubor opatření nebo obecně politiku dané redakce 
(často neformální), pokud jde o slaďování osobního a profesního života, které je základním tématem 
feministických nebo genderových studií (flexibilní pracovní doba, možnost práce na zkrácený úvazek, 
možnost práce z domova atd.).   
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Jedním z klíčových témat kritické politické ekonomie komunikace je udržitelnost 

teoretického i praktického přístupu založeného na třídní analýze společnosti (Golding – 

Murdock 1996; Meehan 1999; Mosco 1996). Právě tato otázka je také podstatou výše 

zmíněné diskuse mezi kritickou politickou ekonomií komunikace a kulturálními studii v 

časopisu Critical Studies in Mass Communication (Carey 1995; Garnham 1995; 

Grossberg 1995; Murdock 1995), na niž navázaly autorky věnující se oblasti 

genderových mediálních studií (Meehan 1999; McLaughlin 1999) i političtí ekonomové 

(Mosco 1996). Třída jako primární stratifikační faktor společnosti je v této debatě 

kulturální tradicí zpochybňována s odkazem na další faktory, jimiž jsou mimo jiné 

gender, etnicita či věk. Primární diskuse i související texty (Golding – Murdock 1996; 

McLaughlin 1999; Meehan 1999; Mosco 1996) se zaměřují zejména na odlišnosti v 

důrazu na společenské struktury (politická ekonomie) vs. interakce a jednání (kulturální 

studia) nebo na akcentaci třídy (politická ekonomie) na úkor ostatních stratifikačních 

faktorů (kulturální studia).58 K mým výzkumným otázkám se vztahuje zejména 

Garnhamem a Grossbergem vyjádřený odlišný přístup obou tradic k významu třídní 

struktury společnosti v otázkách dominance a subordinace. Tento odlišný důraz na 

význam klíčových strukturálních faktorů, jakými jsou třída (či spíše sociální status – 

k pojetí třídy v soudobých sociálních vědách viz Katrňák 2005), etnicita, věk, gender a 

jiné, inspiruje ke zvažování možné provázanosti těchto faktorů, či naopak jejich 

nezávislosti, ve výzkumné praxi.  

Jak uvádí Garnham (1995), přestože je nezpochybnitelné, že patriarchální a etnické 

struktury dominance předcházely kapitalistickému výrobnímu způsobu, fungují v jeho 

rámci a pravděpodobně mohou přežít i jeho pád, nic z těchto faktů neoslabuje důraz 

politické ekonomie na význam ekonomických vztahů ve společnosti jako nutné 

podmínky k porozumění podstatě genderových (a rasových konfliktů): „Politická 

ekonomie kultury nikdy netvrdila, že všechny kulturní praktiky jsou determinovány 

výrobním způsobem materiálního života nebo s ním propojeny. Tvrdila ale a činí tak 

nadále, že kapitalistický výrobní způsob má jisté klíčové strukturní charakteristiky – 

                                                 
58 Srov. též Curranův poukaz na existenci rozporu mezi pluralistickým a marxistickým pojetím 
společnosti. Pluralistická tradice prosazovaná zejména v USA podle něj společnost chápe jako prostor pro 
soupeření skupin a partikulárních zájmů, z nichž žádný nedominuje po delší dobu. Média jsou podle této 
tradice řízena autonomními manažery, kteří poskytují mediálním profesionálům vysoký stupeň svobody. 
Marxistická tradice naproti tomu chápe společnost jako systém třídní dominance, v němž jsou média 
součástí ideologické arény, jsou ovládaná monopolním kapitálem a mediální profesionálové udržovaní 
v iluzi osobní autonomie jsou socializováni do norem dominantní kultury, které takto internalizují 
(Curran 1990: 136). 
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především námezdní práce a směna zboží utvářejí nutné a nevyhnutelné podmínky 

existence lidí. Tyto podmínky určujícím způsobem utvářejí pole, na němž se kulturní 

praktiky uskutečňují – fyzické prostředí, dostupné materiální a symbolické zdroje, 

časové rytmy a prostorové vztahy.“ (ibid.: 70–71) Grossberg, který Garnhamovi 

v debatě oponuje z pozice kulturálních studií a odmítá prvořadost třídních vlivů, 

zdůrazňuje význam provázanosti jednotlivých faktorů včetně ekonomických: „[...] 

jakákoli jinakost (difference) a to, jak je žita – ať už rasová, genderová, třídní, sexuální 

atd. – je vztažena k dalším odlišnostem a je jimi spoluutvářena.“ (Grossberg 1995: 73) 

Jde podle něj především o to, jakými způsoby se vyvíjejí sociální vztahy mimo rámec 

jednoduché binární distinkce mezi vlastníky výrobních prostředků a námezdní prací. 

Distribuce kapitálu je podle něj klíčová při vytváření a udržování nerovnosti, to ale 

neznamená, že ekonomické a třídní faktory adekvátně vysvětlují všechny mocenské 

struktury. „Skutečnost, že moderní formy rasových a genderových vztahů jsou samy 

vztaženy složitými způsoby ke kapitalistickým vztahům (včetně třídy, ale nejen k ní), 

neznamená, že jsou pouze nebo dokonce primárně ekonomické.“ (ibid.: 78) Meehan 

(1986) svůj přístup ke sporu o prvořadost třídní struktury před všemi ostatními shrnuje 

poukazem na to, že privilegia spojovaná s „většinovou“ charakteristikou, jako např. 

evropským původem, heterosexualitou, fyzickou zdatností atd., považuje za historické 

konstrukty, spíše než za kvality ztělesňované jejich nositeli, a za v podstatě nezávislé: 

„Litanii nad ´patriarchálně-heterosexistickým, eurocentrickým, ageist-ablistickým59 

kapitalismem´ považuji za neproduktivní. Nabízí totiž falešnou představu, že 

kapitalismus je založený na společném působení všech těchto prvků. Není přitom třeba 

velké fantazie, abychom si dokázali představit matriarchální kapitalismus nebo 

afrocentrický kapitalismus, které povedou ke stejným důsledkům kapitalismu, jen za 

odlišných sociodemografických podmínek.“ (Meehan 1999: 152) Podobně Steeves 

zdůrazňuje význam propojení postmoderního, poststrukturalistického a postkoloniálního 

myšlení a kulturálního přístupu, které je typické relativizací klíčových teorií, na nichž 

staví západní svět (jako jsou politická ekonomie nebo západní feminismus), protože 

nejsou relevantní v globálním smyslu a velké odlišnosti v pozici žen v různých 

                                                                                                                                               
 
59 V originále „patriarchal-heterosexist-Eurocentric-ageist-ablist capitalism“ – v překladu vycházím 
z běžného užívání pojmu ageismus v češtině pro diskriminaci na základě věku a neexistence českého či 
počeštělého termínu pro „ablism“ , tedy diskriminaci na základě tělesného či duševního zdraví. 
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sociokulturních prostředích znemožňují vytvořit univerzální teorii patriarchátu (Steeves 

2007: 196).  

McLaughlin se zamýšlí nad stále intenzivnějším odklonem západních feministek a 

feministů od politické ekonomie a jejich příklonem ke kulturální tradici a konstatuje: 

„Potřebná je spíše feministická politická ekonomie, která smíří pohled ´politiky 

reprezentace jinakosti (the Other)´ s velmi potřebnou materiální dimenzí, kterou může 

poskytnout jen politicko-ekonomický přístup.“ (McLaughlin 1999: 327). Reprezentuje 

tak tendence v rámci genderových mediálních studií neoddělovat výše diskutované 

přístupy a naopak jejich propojením dosahovat komplexnějších výzkumných výstupů60. 

Podle McLaughlin může feministická teorie těžit z překračování hranic, zejména těch 

s politickou ekonomií (ibid.: 330). „P řehlížením témat souvisejících s třídními vztahy a 

strukturními aspekty kapitalismu se vzdáváme možnosti chápání toho, jak jsou různé 

podoby patriarchátu, života žen a kulturních praktik inkorporovány do kapitalistického 

výrobního způsobu a strukturovány jím, ať už v oblasti námezdní práce, domácí a 

globální ekonomiky, reprodukce, soukromého vlastnictví nebo komodifikace.“ (ibid.: 

330) Na druhou stranu by podle McLaughlin politická ekonomie mnoho získala, kdyby 

přijala feministický pohled na reprezentace jinakosti (representing the other) související 

s odlišnostmi na základě genderu, rasy, etnicity, národnosti, sexuálních preferencí atd. 

(ibid.: 342). Autorka připomíná paralelu mezi debatou politické ekonomie a kulturálních 

studií a konfliktem mezi tzv. „feministickou otázkou“ a „ženskou otázkou“ v 70. letech 

20. století (ibid.: 332). Odkazuje k Hartmann (1981), která definuje feministickou 

otázku skrze oddělení patriarchátu a kapitalismu (duální systémy) a zohlednění odlišné 

zkušenosti žen a mužů v kapitalistickém výrobním způsobu, zatímco ženská otázka 

podle ní chápe ženský útlak jako související se zájmy kapitálu (jednotný systém) a 

                                                 
60 Na významnou tradici propojování politicko-ekonomické a feministické teorie poukazuje také 
tematizování vztahu mezi genderem a, řečeno marxistickou terminologií, výrobním způsobem 
studovaných společností. Power se zaměřuje na kritiku inkorporace feministického přístupu do 
patriarchálně-kapitalistického systému, tedy svým způsobem „konzumerizace“ feminismu, a nazývá 
současný „apolitický“, „sebeoslavný feminismus“, který „vzývá individuální identitu každé ženy nade 
vše“, feminismem jednorozměrným (název knihy přímo odkazuje ke knize Herberta Marcuseho 
Jednorozměrný člověk – Power 2009: 69). Tolik žádoucí emancipace žen je podle ní v tomto pojetí 
zaměňována za konzumerismus, propagaci „svobodných a šťastných jednotlivců kapitalistické 
společnosti“. To, co se tváří jako emancipace, není podle Power „ni čím jiným než utahováním okovů“  
(Power 2009: 2, srov. s Carter – Steiner 2004; Lindsey 2007; Nagl-Docekal 2007: 19 nebo Volčič 2008: 
15– 16; ke vztahu kulturální a feministické teorie srov. Franklin – Lury – Stacey 1991; Schwichtenberg 
1989; Walters 2000). 
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spatřuje v něm důsledek třídních forem útlaku (Hartmann 1981: 3–5).61 Problém 

„nešťastného manželství marxismu a feminismu“ (ibid.) je podle McLaughlin v mnoha 

ohledech reprodukován právě v debatě mezi kulturálními studii a politickou ekonomií: 

„[...] tyto dvě strany jsou často v opozici v otázce, která připomíná srážku mezi 

marxismem a feminismem: zdali třída je ústřední strukturou dominance s tím, že 

genderové, rasové či sexuální rozdíly vyvěrají z výrobního způsobu, nebo zdali jsou tyto 

rozdíly alternativními strukturami dominance nedeterminovanými třídou.“ (McLaughlin 

1999: 333) Acker vnímá subordinaci žen, kolonialismus nebo otroctví jako součásti 

kapitalistického vývoje, které „byly inkorporovány do třídní organizace jako ´jiní´ (the 

´other´), outsideři, vůči nimž se vymezovala bílá maskulinní třídní identita“ (Acker 

2000: 62). Smyslem nového promýšlení třídy jako klíčového faktoru podle ní není 

popřít její význam, jak v intelektuálním, tak politickém smyslu, ale uvědomit si 

přítomnost genderových, rasových a etnických vztahů a nahlížet na ně skrze třídní 

pohled, který je ovšem neustále nedefinuje jako vnější, okrajové a nepodstatné. Třída 

podle Acker musí být vnímána jako aktivní, kontinuálně proměnlivé praktiky, spíše než 

jako abstraktní struktury. Kapitalismus přitom přirovnává k „mutujícímu monstru“ a 

vyvozuje: „S tím, jak dochází k novým a novým mutacím, mění se třídy, a stejně tak i 

formy genderového a rasového útlaku.“ (ibid.: 63, srov. s Acker 200662)  

Z „výzev na hranicích“, jakými jsou také kulturální studia (Mosco 1996: 246), čerpá 

větev politické ekonomie komunikace, která ve svém přístupu propojuje význam 

jednotlivých struktur a zároveň vztah struktur a jednání či interakce v nich. Golding a 

Murdock tak nabízejí analýzu oblasti mediální produkce i jejích produktů (mediálních 

obsahů) se zohledněním dalších faktorů, nejen ekonomických (genderu, ale také pozice 

v komunitě, lokality atd.) (Golding – Murdock 1996), a zdůrazňují vzájemný vliv 

struktur a jednání jednotlivců v nich: „[...] je klí čové vyhnout se těm formám 

                                                 
61 K revizi teorie duálních systémů (kapitalismu a patriarchátu) prezentované Hartmann v metafoře 
„nešťastného manželství marxismu a feminismu“ (Hartmann 1981) viz např. Young (1981) nebo 
Ferguson a Folbre (1981).  
62 Acker definuje třídu, rasu a gender jako „konceptuální kategorie, které jsou různými způsoby 
definovány a diskutovány z různých teoretických perspektiv“. Měli bychom je podle Acker vnímat jako 
vzájemně se ovlivňující kategorie, jako žitou zkušenost nebo praktiky v historicky specifických 
kontextech, které je třeba studovat společně. (Acker 2006: 5–7) Gender Acker definuje jako 
„p řetrvávající vzorce odlišností mezi muži a ženami týkající se výhod a nevýhod, práce a odměny, emocí 
a sexuality, image a identity a vytvářené skrze praktické aktivity a reprezentace, které ospravedlňují tyto 
vzorce, jež utvářejí sociální kategorie žen a mužů. Gender může zahrnovat více než tyto dvě kategorie. 
Gender je základním principem společenské organizace, který téměř vždy zahrnuje nerovnosti týkající se 
ekonomické a společenské moci (s dominancí mužů).Gender je sociálně konstruován, je pestrý a liší se 
historicky i kulturně.“  (ibid.: 6) 
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strukturalismu, které považují struktury za podobné stavbám, pevné, trvalé a 

nepohyblivé. Namísto toho je musíme vnímat jako dynamické formace, které jsou 

neustále reprodukovány a přetvářeny skrze praktickou činnost.“ (Golding – Murdock 

1996: 15) Podle autorů je nutné o ekonomické determinaci uvažovat více flexibilně – 

ekonomické síly podle nich neoperují v poslední instanci (jak tvrdí podle autorů Marx), 

tedy tak, že všechno může být vztaženo přímo k ekonomickým silám, ale spíše v první 

instanci podle Halla: „Tím chceme říct, že můžeme o ekonomických dynamikách 

přemýšlet tak, že hrají klíčovou roli v definování ústředních jevů obecného prostředí, 

uvnitř kterého se uskutečňuje komunikační aktivita, ale ne jako o něčem, co by úplně 

vysvětlovalo podstatu této aktivity.“ (ibid.)  Mosco podobně v souvislosti s determinací 

jednotlivců strukturami a zároveň přetvářením těchto struktur jednáním jednotlivců 

mluví o strukturaci (structuration) a za klíčový rozdíl mezi přístupem kulturálních studií 

a politické ekonomie považuje snahu politické ekonomie chápat fungování společnosti 

jako celku (social totality) při zohlednění různých dílčích charakteristik jednotlivců, 

nejen těch třídních (Mosco 1996: 267). Skjerdal odmítá toto Moscovo pojetí politické 

ekonomie jako „zlaté střední cesty“ a upozorňuje na zásadní metodologický rozdíl 

v obou přístupech – na rozdíl mezi primárním zaměřením na struktury (politická 

ekonomie) a naopak ústředním zájmem o interakce v nich (kulturální studia). Kulturální 

studia naopak Skjerdal vnímá jako „alternativní paradigma k ´analýze práce´“, tedy 

obecně k třídní analýze (Skjerdal 1998: 3).  

Filozofický pohled na spolupůsobení struktur a individuálních identit, které v jejich 

rámci jednají (které „reagují na struktury, reprodukují je a pozměňují“ ), v duchu 

Moscem prosazované „strukturace“ nabízí Young (2010: 152). Propojením konceptu 

„žitého těla“  a struktur, které individuální „t ěla“  spoluvytvářejí, se pokouší vyrovnat s 

„problémy s konceptem genderu“ v rámci feministické teorie: „Sociální struktury 

situují individua do vztahů práce a produkce, moci a podřízení, touhy a sexuality, 

prestiže a statusu. Způsob, jakým je osoba situována v rámci struktur, je stejně tak 

funkcí toho, jak s ní druzí lidé zacházejí v rámci různých institucionálních uspořádání, 

jako i postoje, který k sobě osoba zaujme. Každý jedinec zaujímá vícero pozic ve 

strukturách a toto situování se stává různě důležitým v závislosti na institucionálním 

uspořádání a pozici druhých lidí.“ (Young 2010: 143)63  

                                                 
63 Young dále uvádí: „Sociální skupiny definované prostřednictvím kasty, třídy, rasy, věku, etnické 
příslušnosti a samozřejmě genderu označují spíše než subjektivní identity osy strukturální nerovnosti. 
Jedná se o strukturální pozice, jejichž příslušníci jsou upřednostněni nebo znevýhodněni ve vztahu k sobě 
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Přímo k metodologii mého výzkumu se váží úvahy Goldinga a Murdocka o autonomii 

pracovníků v mediálních institucích, v nichž autoři zvažují právě roli jednotlivců 

v rámci daných struktur (stucturation – Mosco 1996: 267) a prezentují tuto otázku jako 

ústřední zájem politické ekonomie komunikace. Role osobních aspirací profesionálů 

pracujících v médiích pod vlivem profesních ideologií a pravidel je podle nich často 

idealizována – velká část kulturní produkce je rutinní, fádní a výrazně předvídatelná. 

„Autonomie těch, kteří pracují v médiích, je ale předmětem vážného zájmu politických 

ekonomů. Jejich cílem je zjistit, jak dalece je tato autonomie uplatnitelná, zvážíme-li 

dopad obecné ekonomické struktury [...], a do jaké míry ekonomická struktura médií 

znemožňuje určitým hlasům, aby byly slyšet a získaly si široké publikum.“ (Golding – 

Murdock 1996: 23)  

Z opačné pozice než výše uvedení, z perspektivy feminismu, propojuje politickou 

ekonomii a feministickou teorii Riordan, která definuje feministickou politickou 

ekonomii jako odlišnou od přístupů socialistického feminismu, politické ekonomie i 

kulturálních studií (Riordan 2002: 8). Zatímco politická ekonomie se podle ní soustředí 

primárně na makroekonomickou úroveň a kulturální studia vyzdvihují soukromé životy 

žen jako politické téma na úkor socio-historického kontextu kapitalismu, feministická 

politická ekonomie se zaměřuje na „mikroúrovně kapitalismu utvářející každodenní 

interakce žen“ (ibid.). Za velkou výzvu pro feministickou politickou ekonomii autorka 

považuje snahu spojit teorii s praxí, kterou vnímá jako důležitý úkol pro všechny vědce 

a vědkyně v oblasti komunikace (ibid., podobně též Steeves – Wasko 2002). 

Následující podkapitoly (2.3.2 a 2.3.3) reprezentují empirické poznatky vyplývající 

z propojení genderové a politicko-ekonomické metodologie a spolu se závěry v kapitole 

2.3.1 (o vzájemné provázanosti genderu s dalšími faktory) inspirují k zohledňování 

komplexnosti vlivů při výzkumu mediální produkce. Také „kompromis“ týkající se výše 

zmíněných sporů o význam struktur a jednání jednotlivců v nich v podobě přijetí 

konceptu strukturace, který zohledňuje jak determinaci jednotlivců strukturami, tak 

zároveň přetváření těchto struktur jednáním jednotlivců (Golding – Murdock 1996: 15; 

Mosco 1996: 267), vybízí ke komplexnímu zvažování poměrně jednoduchého 

předpokladu, že individuální charakteristiky novinářů (a tedy i jejich pohlaví) mohou 

                                                                                                                                               
navzájem kvůli tomu, že aktéři dodržují institucionální pravidla a normy a v rámci institucí prosazují své 
zájmy a cíle. Strukturální přístup nabízí způsob, kterým lze pochopit nerovnosti příležitostí, útlak a 
nadvládu bez odkazu na individualizovaného pachatele, takový přístup spíše předpokládá, že většina 
aktérů má v menší či větší míře spoluvinu na jejich utváření.“ (Young 2010: 143–144) 



 

 

49 
 

 

 

významně ovlivňovat charakter profese a výslednou podobu zpráv (nebo obecně 

mediálních obsahů), které tito novináři produkují. Koncept strukturace vyžaduje 

studovat vedle individuálních charakteristik mediálních pracovníků také struktury 

(politicko-ekonomické, organizační aj.), které jednání jednotlivců pravděpodobně 

výrazně určují, a v práci s genderovou kategorií opustit její tradiční dichotomní pojetí 

(viz diskuse v kap. 2.1) a zaměřit se na širší kontext, v němž jsou genderové dynamiky 

utvářeny a (v případě mého výzkumu) také reflektovány.  

 

2.3.1 Gender v kontextu dalších sociodemografických a sociokulturních faktorů 
 

Empirické studie usilující o postižení významu genderu v redakčním prostředí obvykle 

vyvozují, že gender není možné, respektive žádoucí oddělovat od dalších 

demografických a sociokulturních vlivů, které jsou významné v konkrétní zkoumané 

kultuře. Zmiňují především jeho vzájemnou provázanost s faktory věku, etnicity, 

lokality, s ekonomickou, kulturní i profesní pozicí jednotlivců, ale také s obecnými 

sociokulturními specifiky a historickým vývojem dané země nebo regionu. 

Lowrey se ve své analýze profesních podskupin v médiích zaměřil na srovnání role 

genderu a dalších faktorů (např. specializace, míry soudržnosti skupiny, zkušenosti). 

Gender je podle jeho závěrů velmi důležitým faktorem, důležitějším než většina 

ostatních. „Ukazuje se, že diskriminace na genderové bázi je evidentní. To, že je někdo 

mužem, je důležitým vysvětlením moci dokonce i ve srovnání s konkurenčními 

explanacemi.“ (Lowrey 2004: 27) K diskriminaci v redakcích podle autora ovšem 

zřejmě dochází nejen na úrovni genderu, ale také ve vztahu k určitým profesním 

skupinám (v jeho výzkumu takovou skupinou byli např. obrazoví novináři a novinářky). 

Joseph v textu o genderovém znevýhodňování v indických médiích zohledňuje existenci 

řady dalších vlivů (socioekonomická pozice, kulturní pozice, politická perspektiva 

jednotlivců, sociokulturní prostředí, v němž žijí a pracují, ekonomika a kultura média, 

třída, kasta, víra, etnicita), ale gender podle ní hraje stále velmi významnou roli v tom, 

jak jsou ženy vnímány a jak s nimi zacházejí ostatní, ať už v profesi nebo obecně64 

(Joseph 2004: 75). Řada autorek a autorů zmiňuje jako velmi podstatný faktor 

diskriminace v redakci věk, jehož působení se ovšem zřejmě úzce pojí s genderovým 

                                                 
64 „I když novinářky chtějí ´transcendovat gender´, ´odpohlavnit´ se (´de-sex´ themselves) a být vnímány 
jako ´profesionálové jako kdokoli jiný´ –  jak mnoho z nich uvádí – není to vždy možné, protože jsou 
řadou těch, s nimiž musejí denně jednat, vnímány především jako ženy.“ (Joseph 2004: 75) 
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znevýhodněním, a dotýká se tak také zejména žen, a to především v souvislosti 

s audiovizuálními médii (Chambers – Steiner – Fleming 2005; Gallagher 2005; Pande 

2002; Ross – Carter 2011). Pande o indických médiích píše: „Preferována je elegance 

v západním stylu a jako moderátoři a moderátorky mají přednost mladší lidé. Pro starší 

ženy z místních médií je těžké soutěžit o tato místa. To nejen ochuzuje audiovizuální 

média o zralé novinářky, ale také to upevňuje předsudky o ženách v médiích jako 

lehkovážných a hloupých.“ (Pande 2002: 59) Také Gallagher na základě statistických 

dat vyvozuje, že profesionálky po celém světě mizí z televizní obrazovky s tím, jak 

stárnou. „U žen je mladistvý vzhled mnohem oceňovanější než zkušenost.“ (Gallagher 

2005: 18) Podle Bhagat dávají zpravodajské organizace v Indii přednost najímání 

mladších dívek a novinářky si stěžují, že jakmile člověk dosáhne určitých dovedností a 

zkušeností, je pro organizaci moc starý nebo překvalifikovaný (Bhagat 2002: 8). Věk a 

také rodinný stav uváděly respondentky v jejím výzkumu jako další významné faktory 

diskriminace vedle pohlaví a s ním spojených předsudků. Chambers, Steiner a Fleming 

poukazují na to, že novinářky neplní jen funkci producentek zpráv, ale často jsou 

vnímány jako jejich vizuálně nápadné objekty. Novinářky se stávají samy námětem 

zpráv (zejména skrze své soukromé životy a vše, co souvisí s jejich „feminitou“) nebo 

jsou transformovány v atraktivní objekty díky svému mládí a vzhledu. Autorky 

upozorňují na to, že výrazná „viditelnost“ novinářek (podporovaná vrcholným 

managementem zpravodajských organizací, který tak údajně reaguje na zvědavost 

publika) kontrastuje s jejich relativní neviditelností v rozhodovacích pozicích. Pokud 

jde o to, že průměrný věk novinářek je ve srovnání s novináři nižší, zdráhají se autorky 

vyvozovat z těchto zjištění jakékoli jednoznačné závěry. Data podle nich nevysvětlují, 

zda je tento rozdíl způsoben nedostatkem kariérních příležitostí pro ženy, chybějící 

podporou v péči o děti, redakční kulturou ovládanou muži, nebo čímkoli jiným 

(Chambers – Steiner – Fleming 2004: 1–6).  

Ze srovnání textů vztahujících se k indickým, jihoafrickým, maghrebským, ale např. i 

britským či estonským médiím vyplývá nutnost zohledňovat při analýze pozice žen 

pracujících ve zpravodajských médiích sociokulturní specifika jednotlivých zemí, jejich 

historickou zkušenost či tradice, a tedy i jejich specifické kulturní konstrukce genderu a 

genderových rolí. Mediální organizace podle těchto studií do velké míry reprodukují 

genderové vzorce převažující v dané společnosti obecně. Opoku-Mensah zkoumala, jak 

jsou tradiční sociální normy replikovány v afrických redakcích a jak ovlivňují mocenské 
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vztahy mezi ženami a muži pracujícími v médiích. Převládající představy o ženách 

odkazovaných do domácího prostředí a k reprodukčním rolím a definovaných jako 

slabší pohlaví „postrádající hloubku“ podle autorky některé novinářky samy přijaly 

jako žurnalistickou normu. Vyjádřily se například v tom smyslu, že nevyhledávají 

ženské informační zdroje, protože „ženy neví nic o složitých tématech, jako je 

ekonomika nebo technologie“, nebo protože „ženy ve venkovských oblastech jsou 

negramotné“ (Opoku-Mensah 2004: 107). Tradiční představa mužské autority se podle 

Opoku-Mensah odráží v obtížné pozici žen ve vyšších funkcích, které si často stěžují, že 

je pro ně velmi těžké přimět své podřízené – muže, aby respektovali jejich pokyny. 

Velký vliv na pozici žen v afrických redakcích má podle ní i tradice přisuzující vyšší 

kvality vdaným ženám. Situace se ovšem obrací proti ženám jakéhokoli rodinného 

stavu: jsou-li svobodné, jsou většinou považovány za nezralé a je jim upíráno vzdělání, 

ze kterého by údajně stejně ještě nedokázaly těžit. Jsou-li ale vdané, mají se věnovat 

zejména svým rodinám65 (ibid.: 113). 

Morna ve studii věnující se jihoafrickým médiím pracuje vedle genderové kategorie 

také s faktorem rasy, respektive barvy pleti. Nejhorší pozici v médiích podle ní zastávají 

černošské ženy, vůči nimž jsou černošští muži stejně nesolidární jako bílí muži 

vůči bílým ženám. Z genderové analytické perspektivy je podstatné zejména zjištění 

výzkumu Glass Ceiling Two, že nejvyšší pozice v jihoafrických zpravodajských 

médiích stále zastává o něco více bílých žen než černošských mužů (23:22 %) a 

černošští muži jsou de facto nejvíce nepřátelští vůči bílým ženám, které by podle nich 

„měly jít z cesty“ (Morna 2007: 10). Chambers, Steiner a Fleming upozorňují na 

významné propojení genderového a etnického (či rasového) faktoru při obsazování 

novinářských pozic ve Spojených státech a Velké Británii. To, že většina novinářů jiné 

než bílé barvy pleti jsou ženy, vysvětlují fenoménem „dva v jednom“. Ten popisují jako 

tendenci mediální organizace „získávat body“ za prosazování rovných příležitostí hned 

ve dvou oblastech – médium zaměstnává příslušnici etnické/rasové menšiny a ještě 

ženu. Autorky ale připouštějí, že převaha žen mezi novináři jiné než bílé barvy pleti 

může být způsobena i jinými faktory, například tím, že příslušnice menšin častěji než 

                                                 
65 „P ředsudky a tradiční představy o ženských rolích jsou v rozporu s představou o novinářském 
povolání: Ženy, i když jsou schopné a kompetentní, nebudou mít zřejmě tendenci to otevřeně dávat najevo, 
aby nebyly vnímány jako příliš ambiciózní, agresivní nebo nedostatečně ženské… to nejsou vlastnosti 
akceptovatelné ve vztahu k africké ženě.“ (Opoku-Mensah 2004: 113) 
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muži dokončují vysokoškolské studium, nebo vyšší atraktivitou těchto žen pro bílé 

muže66 (Chambers – Steiner – Fleming 2004: 86). 

Autorky analyzující situaci v indických médiích (k situaci v Evropě a Severní Americe 

srov. Chambers – Steiner – Fleming 2004: 11) kromě výše zmíněných aspektů 

zdůrazňují zejména roli lokality (v případě Indie bohatá centra anglického vlivu vs. 

chudé tradiční regiony). Chhakchhuak např. píše, že severovýchodní region je centrem 

zneužíván – zpravodajské domy využívají levnou regionální pracovní sílu, regionální 

oblasti se v celostátním tisku téměř neobjevují a v důsledku toho dochází k odcizení lidí 

z regionů a jejich ignorování zbytkem společnosti. To vše klade Chhakchhuak za vinu 

tržně orientované mediální politice, pro niž je výrazný rozdíl mezi centrem a periferií 

ekonomicky výhodný. V takových podmínkách pak faktor lokality svým významem 

výrazně převyšuje genderový faktor (Chhakchhuak 2002: 21).  

Roli regionálních, resp. lokálních specifik zdůrazňuje také Naji v textu o profesním 

životě novinářek v pěti zemích Maghrebu (Naji 2006). Konstatuje, že je velmi těžké 

definovat „maghrebskou žurnalistiku“ a že určit, co je „ženská maghrebská 

žurnalistika“, je ještě mnohem těžší (ibid.: 9). S ohledem na náboženství, modely vlády, 

specifické tradice výkladu světa a z důvodu přináležitosti k arabské kultuře sdílejí 

analyzované maghrebské země (Tunisko, Alžírsko, Maroko, Libye, Mauretánie) podle 

Naji řadu reálií a výrazných sklonů jak mezi sebou, tak s ostatními arabskými zeměmi, a 

to včetně pozice žen. Řada „historických posunů“ (období kolonizace, vztahy a směna 

s blízkými evropskými společnostmi) však vedly ke změnám kontextu, které byly 

dostatečně vlivné, aby proměnily také sociální praxi vztahující se k ženské otázce 

v jednotlivých zemích. „Naším závěrem je, že gender hraje menší roli než kontext dané 

země.“  (ibid.: 135) Ve většině zemí podle Naji není možné oddělit dílčí oblast 

žurnalistiky od celkové problematiky postavení žen v zemích Maghrebu. Boj za práva 

žen má různou podobu, od požadavků na dodržování již ustavené legislativy, podle níž 

jsou ženy rovné mužům, až po vyrovnávání se s návratem k tradicím. Palčivé problémy 

                                                 
66 Autorky píší o „fenoménu Connie Chung“, který popisuje situaci, v níž exotická žena v roli 
moderátorky přitahuje bílé muže – diváky, aniž by ohrozila bílý management (Chambers – Steiner – 
Fleming 2004: 87). 

 

 



 

 

53 
 

 

 

vztahující se k žurnalistice v regionu67 způsobují, že genderová témata nejsou 

nastolována odděleně a že přístup novinářek je spíše univerzalistický v tom smyslu, že 

novinářky sice požadují profesní rovnost a rovnost práv, ale nevymezují se v těchto 

požadavcích nutně vůči svým mužským kolegům (ibid.). 

Vliv specifického historického vývoje země na situaci novinářek ilustruje také zmínka 

Pilvre týkající se estonského mediálního trhu, která může být předmětem úvah pro 

většinu zemí bývalého tzv. východního bloku. Její výzkum se soustředil na otázky 

ambicí, preferencí a zájmů estonských novinářek a výsledky naznačily, že řada z nich 

de facto rezignuje na budování kariéry a že tento trend má zřejmě historické kořeny: „V 

Estonsku panovala v ovzduší počínajících devadesátých let nostalgie po letech 

třicátých, kdy Estonsko zažívalo svoji legendární zlatou éru jako nezávislá Estonská 

republika. S tím souvisí, že genderové vztahy té doby byly romantizovány. Kapitalismus 

a konzumní kultura v 90. letech přinesly nové možnosti pro genderovou identifikaci. 

Kariéra se v tomto novém kontextu zdála být staromódní a do jisté míry spojená se vším 

sovětským, protože pracovat a mít kariéru bylo pro estonské ženy od 50. let každodenní 

rutinou. Nepracovat, zůstat doma a starat se o rodinu bylo proto vnímáno jako více 

západní (a proto moderní) zejména v souvislosti s tím, jak byly obrazy Západu 

nekriticky přejímány z televizních romancí a módních časopisů.“  (Pilvre 2004: 245) 

 

2.3.2 Vliv organizačních faktorů a profesních standardů na pozici, jednání a 

reprezentaci žen v médiích 
 

Některé práce z oblasti genderového studia médií předpokládají, že jakmile ženy 

v redakcích dosáhnou „kritického množství“68 (Chambers – Steiner – Fleming 2004; 

Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; Morna 2007), promění způsob výběru zpráv a 

jejich zpracování, a v obecném smyslu také vztahy a hierarchie v redakci. Základem 

tohoto přístupu je přesvědčení, že jednotlivci mohou významným způsobem proměnit 

podobu mediálních obsahů a že právě pohlaví jednotlivců v tomto smyslu hraje 

                                                 
67 Autorka uvádí jako klíčová témata zejména přístup k informacím a ke zdrojům, jejich průhlednost, 
svobodu shromažďování, ekonomickou životaschopnost mediálních organizací, transparentnost a regulaci 
reklamního trhu, základní práva pracovníků a pracovnic v těchto oblastech, cenzuru, právo na svobodu 
slova, ochranu proti sankcím vůči novinářům atd. (Naji 2006: 134–135). 
68 Pojem „kritické množství“ vysvětlují Chambers, Steiner a Fleming odkazem k vyjádření Kay Mills, 
bývalé reportérky Los Angeles Times, podle níž jedna žena na konferenci, v příběhu či jinde musí 
splynout s mužskou většinou, dvě ženy již bojují o pozornost a tři ženy dosahují kritického 
(rozhodujícího) množství (critical mass). (Chambers – Steiner – Fleming 2004: 101 – k teorii „kritického 
množství“ detailněji viz Bratton 2005 nebo Childs – Krook 2008) 
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důležitou roli.69 Z těchto předpokladů pak vyplývá závěr, že zvýšení počtu žen 

pracujících v médiích povede k vyváženějším a méně stereotypním reprezentacím obou 

pohlaví v médiích, zejména k proměně obrazu žen v jejich prospěch.70 Tato premisa 

jednak podceňuje význam profesních standardů a organizačních faktorů ovlivňujících 

chod redakcí (viz níže), jednak často metodologicky nesprávně propojuje dvě oblasti 

genderového výzkumu médií: oblast reprezentací žen (a mužů) v mediálních obsazích a 

oblast jejich pozice a pracovních podmínek v roli producentek (a producentů) těchto 

obsahů v mediálních institucích.71  

Typickým reprezentantem optimistického přístupu k proměně mediálních obsahů i 

atmosféry v redakcích skrze prostou přítomnost žen v profesi je Global Media 

Monitoring Project (GMMP). Globální zpráva za rok 2010 konstatuje, že zprávy 

vytvořené reportérkami obsahují více ženských objektů než zprávy, jejichž autorem je 

muž (Macharia – O´Connor – Ndangam 2010: 24), a že zpravodajské příspěvky 

utvářené ženami „nápadně častěji zpochybňují stereotypy“ (ibid.: ix)72 než zprávy, 

které vytvořili muži. Méně často prý také stereotypy posilují. Globální zpráva tak na 

základě kvantitativních výsledků získaných analýzou obsahů médií uvádí, že „[t]yto 

statistiky jsou důkazem pohlavních rozdílů ve způsobech referování o událostech“, 

alespoň pokud jde o to, jak zprávy zpochybňují či naopak podporují genderové 

stereotypy (ibid.: ix). Zpráva následně explicitně vyjadřuje předpoklad, že ženy jako 

novinářky promění mediální obsahy, dosáhnou-li v profesi významnějších počtů nebo 

pozic: „To, že ženy zastávají jen málo vedoucích pozic v mediálních institucích, omezuje 

                                                 
69 Očekávání spojovaná s vlivem žen na mediální obsahy shrnují např. Lavie a Lehman-Wilzig jako 
změny vedoucí k tomu, že v obsazích se bude objevovat méně sexismů a stereotypů, že bude více 
prostoru věnováno soft news a tématům vztahujícím se k ženám, nebo že vzroste početní zastoupení žen 
v obsazích (Lavie – Lehman-Wilzig 2003: 9). V jiné publikaci identifikují tři odlišné pozice ve vztahu 
k problému „objektivního“ či spravedlivého genderového referování, přičemž „neutrální“ přístup podle 
nich považuje genderovou neutralitu za novinářský ideál, „rovnovážný“ přístup vyzdvihuje nutnost 
dosahovat „objektivity“ (uvozovky původní – pozn. aut.) zveřejňováním ženského i mužského pojetí a 
„negující“ přístup je skeptický vůči možnosti objektivity vůbec dosáhnout (protože objektivita je vázána 
na legitimizaci patriarchální hegemonie). (Lavie – Lehman-Wilzig 2005: 69, srov. s Allan 1998: 121-137) 
70 Van Zoonen tuto teoretickou tradici popisuje takto: „Jiné autorky a autoři poukazují přímo na 
producenty mediálních obsahů, jako jsou novináři a televizní producenti, a tvrdí, že jejich tradiční 
pohledy na svět jsou reflektovány v mediálních výstupech. [...] Podle takových pohledů by zvýšení počtu 
žen v rolích producentek mediálních obsahů (female media producers) bylo nástrojem vytváření 
vyrovnanějšího mediálního produktu.“ (van Zoonen 2000: 29) 
71 Meehan navrhuje dělit mediální výzkum na tři oblasti: studium mediálních produktů jako kulturních 
artefaktů, studium jednotlivců, skupin a společností, které s těmito mediálními produkty interagují, 
reagují na ně, interpretují je nebo je ignorují, a studium jednotlivců a institucí, které mediální produkty 
tvoří a zaplňují jimi symbolické prostředí (Meehan 1999: 149). 
72 Za „nápadně častější“  výskyt považuje GMMP 7 % zpráv od reportérek oproti 4 % zpráv od reportérů 
(Macharia – O´Connor – Ndangam 2010: ix). 
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jejich možnosti ovlivnit obsah ve prospěch žen nebo témat týkajících se genderové 

rovnosti.“ (Macharia – O´Connor – Ndangam 2010: 26, srov. též  Chambers – Steiner – 

Fleming 2004; Nicholson 2007)73 Morna prezentuje podobné závěry týkající se představ 

novinářek o vlivu genderového faktoru v profesi: „[...] v ětšina respondentek z první 

studie se shodla, že ve srovnání s muži jsou ženy při zacházení s denními událostmi více 

genderově uvědomělé. [...] První fáze studie došla k závěru, že ´kritické množství´ žen ve 

vyšších pozicích v redakci a managementu povede ke změnám v redakční kultuře a 

v tom, jak jsou ženy – a tedy společnost – reprezentovány v médiích.“ (Morna 2007: 13) 

Také Chambers, Steiner a Fleming ukazují na základě analýz zpravodajského obsahu, 

že se novinářky častěji zaměřují na témata související s životy žen a častěji využívají 

ženské zdroje (Chambers – Steiner – Fleming 2004: 6). Podobně i Nicholson vidí 

určitou souvislost mezi nízkým počtem žen v redakcích a nízkým zastoupením 

ženských zdrojů v mediálních obsazích (Nicholson 2007: 41). 

Řada studií ze sociokulturně odlišných zemí z celého světa74 ale jednoduchý předpoklad 

o přímém vlivu žen – producentek na mediální obsahy odmítá nebo minimálně 

relativizuje s odkazem na řadu dalších intervenujících faktorů, zejména na vliv 

organizačních faktorů a profesních rutin. De Bruin (2000) tak například shrnuje závěry 

řady výzkumů, z nichž vyplývá, že neexistují genderové rozdíly ani v kritériích výběru 

zpráv, ani ve způsobu (zejména četnosti) užití ženských informačních zdrojů (de Bruin 

                                                 
73 Gallagher sice ve zprávě z o pět let staršího GMMP uvádí, že podstata role genderu ve vztahu ke 
zpravodajskému obsahu není v žádném případě jasná, své pochybnosti ale vyvozuje pouze z faktu, že 
samotné téma zprávy podle ní „genderuje“ výběr, tj. podle toho, o jaké téma jde, je pravděpodobnější či 
naopak méně pravděpodobné, že jeho autorkou a/nebo hlavní aktérkou bude žena (Gallagher 2005: 68; 
dělbě zpravodajských témat na základě genderových kritérií se věnuje kap. 2.2.1).  
Kudláčková podobně v českém prostředí testovala hypotézu inspirovanou van Zoonen (2000), podle níž 
se v „méně prestižních“ typech zpráv častěji vyskytují ženské aktérky, a nabízí se tak otázka, jestli „toto 
není pravá příčina faktu, že novinářky mají mezi svými zdroji více žen než novináři“ (Kudláčková 2012: 
42). Kudláčková však konstatuje, že její analýza takový vztah neprokázala. „Pokud přidáme do vztahu 
mezi pohlavím autora a aktéra jiné proměnné (téma zprávy, médium, dosah zprávy, role aktéra), síla 
vztahu mezi původními dvěma proměnnými se nijak významně nezmění. To znamená, že objevený vztah 
mezi pohlavím autora a pohlavím aktéra je sice slabý, ale pravý – neovlivňuje ho téma ani dosah zprávy. 
Je však možné, že do vztahu vstupuje ještě jiná proměnná, která do výzkumu zahrnuta nebyla, a proto 
nelze její vliv odhalit.“ (ibid.) 
74 Spolu s odkazem na studie z různých zemí světa je ovšem třeba upozornit na to, že řada autorek a 
autorů považuje oblast genderové kritiky médií za nedostatečně pokrytou, zejména pokud jde o původní 
empirická data z jednotlivých oblastí či zemí. Fröhlich (Fröhlich 2007: 162 – 171) zmiňuje situaci 
v Evropě, která je podle ní velmi neuspokojivá. Řada evropských zemí stále ještě nedisponuje 
relevantními a původními daty, což platí zejména pro Jižní, Střední a Východní Evropu, a tedy, jak bude 
patrné níže, i pro Českou republiku. Také data v ostatních zemích podle Fröhlich nejsou podložena více 
zdroji a jsou spíše výsledkem činnosti jednotlivých výzkumnic a výzkumníků. Pokud již data jsou 
k dispozici, často podle autorky nezohledňují rozdíly mezi soukromým a veřejnoprávním sektorem nebo 
se nedotýkají témat jiné než genderové diverzity (např. etnicity, sexuální orientace nebo hendikepů). 
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2000: 1150). Gallego et al. na základě tříletého výzkumu ve španělských redakcích 

dospěli k závěru, že ženy pravděpodobně jen těžko mohou proměnit přístup k „ženským 

otázkám“ v médiích, protože důležitějším faktorem ovlivňujícím podobu mediálních 

obsahů je jakýsi „rutinní zpravodajský diskurz“ média, který ve svém přístupu 

nezohledňuje genderová témata, protože odlišné sociální pozice mužů a žen nejsou 

považovány za zpravodajsky hodnotné nebo důležité. Ženy ve zpravodajském diskurzu 

podle Gallego et al. zastávají „status minority“, a proto je přístup k genderovým 

konfliktům odvozován od přístupu k dalším sociálním skupinám. Ženy se tak stávají 

vlastně další menšinou podobně jako imigranti, lidé s hendikepem nebo mladí lidé 

(Gallego et al. 2004: 60– 61). Lavie a Lehman-Wilzig se zaměřili na hodnotové 

preference izraelských editorů a editorek ve vztahu ke zpravodajským hodnotám a 

zjistili, že gender není faktorem ovlivňujícím výběr zpráv – své závěry shrnují do 

prostého konstatování, že „zprávy jsou zprávy a gender na tom nic nezmění“  (Lavie – 

Lehman-Wilzig 2003: 8). Podobně Craft a Wanta jsou skeptičtí ohledně toho, že by 

přístup žen v roli vlivných gatekeeperů byl specificky „ženský“ (uvozovky původní – 

pozn. aut.) nebo alespoň výrazně odlišný od přístupu mužů ve stejné pozici (Craft – 

Wanta 2004: 124). Přesto dospěli ke dvěma odlišnostem: vyšší zastoupení žen ve vedení 

redakcí podle nich vede jednak k pozitivnějšímu vyznění zpravodajství (více pozitivních 

zpráv), jednak v takových redakcích mizí genderově podmíněná distribuce témat (ženy 

a muži pokrývají stejné oblasti). Ženy tedy podle nich zřejmě mají na zpravodajský 

obsah i atmosféru na pracovišti určitý vliv, ale jiný (méně významný), než se obecně 

předpokládá (ibid.: 134–135).75 Rodgers a Thorson vyvozují na základě analýzy obsahu 

tří amerických deníků a následných rozhovorů s novinářkami, že reportérky mají jiný 

přístup k tvorbě zpráv než reportéři, a to jak pokud jde o zdroje (větší pestrost zdrojů), 

tak v souvislosti s tematickými preferencemi a vyzněním zpráv (méně stereotypů, 

pozitivnější zprávy). (Rodgers – Thorson 2003: 658, 670) Vytvářejí ale souvislost mezi 

těmito jevy a organizační strukturou média (redakce), a to především pokud jde o 

velikost novin a poměr žen a mužů mezi editory a reportéry: „Například reportérky ve 

velkých novinách zdrojovaly a rámcovaly zprávy velmi podobně jako jejich mužské 

protějšky, zatímco reportérky v malých novinách ne. Tyto závěry ukazují na možné 

                                                 
75 Srov. s Volčič, podle níž některé závěry její studie poukazují na odlišný přístup novinářek k událostem, 
tedy na vliv genderového faktoru bez ohledu na organizační identitu (srov. s de Bruin 2000). Zároveň je 
ale patrné, že organizační identita (v případě tohoto konkrétního výzkumu tendence organizace ke 
komercializaci obsahů, s níž mimo jiné souvisí zdůrazňování genderových odlišností) ovlivňuje 
genderovou identitu, která má výzkumem potvrzený vliv na výběr zpráv (Volčič 2008: 14–16). 
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konformizační mechanismy fungující ve větších, prestižnějších novinách, v nichž mohou 

zpravodajské normy určovat, možná i implicitně, způsoby zdrojování a rámcování 

užívané reportéry.“ (ibid.: 670)76 

Jak ukazují výsledky řady studií, zejména při zvažování metodologické perspektivy pro 

genderově orientovaný výzkum mediální produkce je podstatné zohlednit poznatky 

oborové tradice, která disponuje daty o vzájemné provázanosti genderu s profesními a 

organizačními vlivy a upozorňuje na nutnost zohledňovat různá omezení autonomie 

jednotlivců v rámci organizační struktury médií. De Bruin a Ross konstatují, že teprve 

od raných 90. let 20. století začala mediální studia věnovat více pozornosti dynamikám 

mezi genderem a organizačními strukturami mediálních organizací a zabývat se jejich 

možnou rolí v reprodukování genderové nerovnosti: „Tato nová interpretativní 

perspektiva posunula zájem výzkumnic a výzkumníků od výstupů organizací k chápání 

organizačního procesu a role diskurzu v tomto procesu.“ (de Bruin, Ross 2004: viii) De 

Bruin dodává, že novináři a novinářky pracují pod vlivem profesních hodnot a 

požadavků organizace, která je zaměstnává. Při analýze vlivů na jejich produkci je proto 

třeba zohlednit nejméně tři faktory: gender, profesní standardy a samotnou mediální 

organizaci. Genderované jednání (které není dichotomní, ale mnohočetné), tzv. „doing 

gender“ nebo „gendering“, je podle de Bruin v mediálních organizacích odvozováno 

od fungování jednotlivců v rámci organizačních struktur a praktik média (de Bruin 

2004: 1).  

Van Zoonen zdůrazňuje vliv organizačních faktorů v médiích konstatováním, že 

mediální produkce není „[...] ani p římým derivátem lstivých úmyslů kapitalistických 

vlastníků – mužů, ani pouhým produktem sexistických inklinací mediálních 

profesionálů. Nemůže být vnímána jako prostá černá skříňka přenášející patriarchální, 

sexistické nebo kapitalistické hodnoty svých producentů. [...] je spíše charakterizována 

napětím a kontradikcemi mezi jednotlivci s různými profesními hodnotami a osobními 

názory, a mezi protichůdnými organizačními požadavky jako je kreativita a inovace na 

jedné straně a komerční potřeba být populární mezi rozmanitými sociálními skupinami 

na straně druhé.“ (van Zoonen 2000: 30) Produkční a organizační kontext mediální 

organizace má podle ní zásadní vliv na výsledný produkt, je mnohem důležitější než 

                                                 
76 Autorky zdůrazňují význam socializace – novinářky v malých novinách přitom podle nich zřejmě 
pracují pod vlivem genderového modelu, který obhajuje rozdíly mezi muži a ženami, do velké míry 
vzhledem k odlišným způsobům socializace mužů a žen ve společnosti, zatímco od novinářek ve velkých 
redakcích se očekává, že budou jednat spíše jako muži, „zřejmě kvůli udržení mocenské struktury 
ovládané muži, která je typická pro tolik prestižních novin“ (Rodgers – Thorson 2003: 670). 
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vůle jednotlivých autorek a autorů a „jasně ukazuje, že žádný individuální komunikátor 

nemůže být považován za odpovědného za finální produkt“ (van Zoonen 2000: 46).77 

Podobně Craft a Wanta upozorňují na postupný odklon mediálních teorií od původního 

Whiteova pojetí individuálních faktorů jako klíčových ve zpravodajském výběru 

událostí a příklon k významu byrokratické struktury a organizačních faktorů daných 

profesí (Craft – Wanta 2004: 125)78 Tyto závěry zásadním způsobem zpochybňují 

představu, že individuální charakteristiky novinářů (a tedy i jejich pohlaví) mohou samy 

o sobě přinést bezprostřední a významnou změnu do charakteru redakčního prostředí i 

podoby produkovaných obsahů, a upozorňují na význam propojení genderové 

perspektivy s širším pohledem na organizační principy fungování médií.  

Význam individuálních charakteristik komunikátorů ve vztahu k produkovanému 

obsahu oslabuje také devítistupňová škála vlivů uplatňujících se v rozhodování v 

mediálních organizacích podle Dimmicka a Coita (1982). Autoři rozlišují devět 

nezávislých stupňů hierarchického systému mediální produkce, přičemž nejnižší, devátý 

stupeň je tvořen individuálním komunikátorem či komunikátorkou. Vyššími stupni jsou 

dyadická komunikace (8. stupeň), tedy bezprostřední kontakt s dalšími jednotlivci; 

formální a neformální skupinové vlivy (7. stupeň); organizační rozměr konkrétní 

mediální organizace – organizační politika, struktura, pracovní rutiny a cíle, dělba 

práce, hierarchie (6. stupeň); umístění média v komunitě nebo v rámci trhu (5. stupeň); 

„supraorganizační“ vliv – vlastnictví a struktury managementu mediálních korporací (4. 

stupeň); organizace mediálního průmyslu jako celku – vertikální a horizontální 

koncentrace (3. stupeň); politika národních států (2. stupeň); politika mezinárodních 

organizací (1.stupeň) (Dimmick – Coit 1982: 8–16).  

Také další obecné studie zpravodajských redakcí popisují individuální autonomii 

novinářů a novinářek jako spíše iluzorní. Gans přirovnává redakci k výrobní lince, 

                                                 
77 Ve své dřívější práci van Zoonen konstatuje, že představa silné individuální autonomie mediálních 
profesionálů je poněkud nerealistickým pohledem na mediální produkci: „Novináři sami mají tendenci 
tvrdit, že mají absolutní autonomii v otázce zpracování svých úkolů, a narušení této autonomie vnímají 
jako rovné s narušením tiskové svobody. Komunikační výzkumy ale nabízejí poněkud detailnější pohled 
na autonomii a někdy ukazují, že jí je velmi málo […]“ (van Zoonen 1988: 45–47) 
78 Autoři odkazují k publikaci The “Gate Keeper”: A Case Study in the Selection of News Davida 
Manninga Whitea z roku 1950, první publikaci o fenoménu gatekeepingu, která zdůrazňovala vliv 
politického a sociálního přesvědčení individuálního editora a jeho představ o publiku (Craft – Wanta 
2004: 125). Podle autorky a autora není nicméně představa o tom, že novináři ovlivňují zprávy podle své 
vlastní perspektivy, ať už je tato perspektiva podmíněna genderově, rasově (etnicky) nebo ideologicky, 
dostatečně empiricky podložena (ibid.: 124). Za diskutabilní zároveň považují přesvědčení, že jednotlivé 
ženy, stejně jako individuální zástupci nejrůznějších menšin, reprezentují ženy (a menšiny) v obecném 
smyslu (ibid.: 126). 
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zdůrazňuje význam organizačních hierarchií a postupů a o novinářích se opakovaně 

zmiňuje jako o lidech, kteří „trvají na individuální autonomii“ (Gans 2004: 101). S 

komplexními interními i externími vlivy, které tuto autonomii oslabují či ohrožují, se 

podle Ganse novináři vyrovnávají tak, že sami před sebou do určité míry popírají 

existenci moci, a přesto politické i ekonomické tlaky zapracovávají do svého 

rozhodování – profesionalita je tak v podstatě systémem, který racionalizuje jejich 

autocenzuru (Gans 2004: 284 – srov. s podobným pojetím profesionality u 

McChesneyho 2008; k vývoji představ o vztahu individuální autonomie a organizačních 

faktorů v mediálních institucích viz Curran 1990).  

V souvislosti s genderovým výzkumem novinářské profese de Bruin navrhuje rozlišovat 

organizační a profesní identitu pociťovanou jednotlivými novináři a novinářkami. 

Organizační identita je přitom vztažena k příslušnosti ke konkrétní mediální organizaci, 

zatímco profesní identita odkazuje k určité ideologii, jejímž nositelem je imaginární 

novinářská komunita napříč jednotlivými organizacemi. Tyto dvě identity podle de 

Bruin stále častěji vstupují do vážného konfliktu – novináři se tak musejí potýkat 

s rozporem mezi tím, co je v zájmu organizace, pro niž pracují, a principy své profese, 

profesními standardy (de Bruin 2000: 229–230). Organizační omezení přitom stále více 

ovlivňují právě klíčovou součást profesní identity (a zároveň uspokojení z práce) – 

autonomii (ibid.: 231). Podle Robinson profesní identita, stejně jako genderová identita, 

není něčím, co lidé „mají“, ale spíše něčím, co si „vytvářejí a proměňují“  v závislosti na 

sociálním a pracovním prostředí, v němž se nacházejí (Robinson 2004: 187). Úkolem 

pro další výzkum je proto podle autorky hledat ty situace a oblasti, v nichž se gender 

stává relevantním interpretačním faktorem, spíše než dělat obecné závěry o tom, že 

reportérky a reportéři pracují odlišně (ibid.: 191).  

 

2.3.3 Past femininní žurnalistiky: ekonomické vlivy v novinářské profesi ve vztahu 

k faktoru genderu 
 

Specifickým příkladem „mimogenderových“ vlivů na genderové vztahy v redakcích je 

komerční zájem média, který za velmi vlivný považuje řada autorek (Beasley 2007; 

Chambers – Steiner – Fleming 2004; Creedon – Cramer 2007; Djerf-Pierre – Lőfgren-

Nilsson 2004; Ross 2004; Frőhlich 2004, 2007; van Zoonen 2000). V genderových 

mediálních studiích má významnou pozici otázka, do jaké míry genderové složení 

redakcí i dělbu práce ovlivňují rozhodnutí mediálního managementu, který hledá cesty, 
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jak vyjít vstříc domnělým (nebo spíše průzkumy vysledovaným) požadavkům publik. 

Za jeden ze zlomových historických okamžiků je v této souvislosti považován rozvoj 

komerčních televizních stanic v 80. letech 20. století a potřeba managementu těchto 

stanic zaujmout co nejširší publikum. Feminizace redakcí je tak dávána do souvislosti s 

postupující komercializací médií, ačkoli není zřejmé, který jev je příčinou, a který 

následkem (ibid.).  

Například Djerf-Pierre a Lőfgren-Nilsson tak popisují situaci ve švédských televizních 

stanicích, které v 80. letech zařadily do programu více témat spojovaných tradičně se 

ženami a zaměstnaly velké množství novinářek z komerčních (konkurenčních) důvodů. 

Nově koncipované zpravodajské pořady měly zasáhnout nově také ženské publikum. 

Autorky vyvozují, že bez zájmu a podpory managementu by se pravděpodobně žádné 

výrazné změny neobjevily (Djerf-Pierre – Lőfgren-Nilsson 2004: 95–96). Otázkou 

podle nich zůstává, jak komercializace ovlivnila práci novinářek a zda prospěla 

příjemkyním zpravodajství. „Existuje riziko, že komerční logika půjde ruku v ruce s 

oddělením genderů, že bude zdůrazňovat spíše rozdíly než podobnosti, a to jak obecně 

lidské, tak i novinářské.“ (ibid.: 101) Autorky upozorňují na paralelu mezi narůstajícími 

počty žen v žurnalistice a významnými změnami ve zpravodajském žánru a na 

skutečnost, že v řadě evropských zemí se feminizace oblasti zpravodajství 

pravděpodobně překrývala se zaváděním a/nebo expanzí komerční televize.79 To 

považují za hlavní příčinu vzniku teorií, podle nichž feminizace zpravodajství je 

důsledkem jeho komercializace (či rozmachu tržně orientované žurnalistiky). Autorky si 

však kladou otázku, která je podle nich tradičně ošidným tázáním se po příčině a 

důsledku: „Je pravda, jak tvrdí van Zoonen80, že měnící se zpravodajský žánr otevřel 

oblast žurnalistiky ženám, nebo je to spíše tak, že zvyšující se počet žen změnil formu a 

obsah zpráv?“ (Djerf-Pierre – Lőfgren-Nilsson 2004: 79) Podle Chambers, Steiner a 

Fleming ženy sice pravděpodobně přispěly k výraznému posunu ve zpravodajské 

agendě a redakční kultuře a jejich zvyšující se počet v profesi je zřejmě velkou výzvou 

pro tradiční maskulinní zpravodajské příběhy81, ale mnoho změn ve zpravodajských 

                                                 
79 „Bulvarizace, infotainment, komercializace a popularizace jsou koncepty často užívané k popisu 
nového novinářského stylu. Ale tyto změny jsou také často popisovány v souvislosti s faktorem genderu. 
Klíčovým konceptem užívaným v této diskusi je feminizace.“ (Djerf-Pierre – Lőfgren-Nilsson 2004: 79)  
80 srov. s van Zoonen 1998: 45 
81 Podle autorek ženy zřejmě do žurnalistiky vnášejí určitá témata, která dříve nebyla považována za 
součást mediální agendy a za novinářsky hodnotná, jako jsou výzkumy plodnosti, sexuální výchova 
mladých lidí, péče o seniory mimo pečovatelské a zdravotnické instituce, obtěžování, zneužívání žen atd. 
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hodnotách bylo vyvoláno komerčními požadavky. Autorky explicitně zmiňují, že ženy 

začaly být zpravodajskými organizacemi ve Velké Británii najímány ve větších počtech 

v souvislosti s bojem novin, rozhlasových a televizních stanic o ženské publikum v 70. 

letech (Chambers – Steiner – Fleming 2004: 9–11, 13). Navzdory posunu v obsazích 

směrem k „femininním tématům“  odpovídá podle autorek charakter redakcí nadále 

pojetí „muž jako norma, žena jako vetřelecká struktura (interloper structure)“ (ibid.: 

123). Autorky upozorňují na nový žurnalistický trend – tzv. „ženskou antifeministickou 

žurnalistiku“ nebo „new girl writing“ , který představuje „nástup naprosto femininní, 

ale otevřeně antifeministické žurnalistické formy 21. století“, v níž ženy otevřeně 

popisují své „vlastní osobní příběhy, zvyky, sexuální dobývání a prohry“82. Za tímto 

trendem podle autorek stojí komerční tlak, který klade důraz na  ženskou individualitu, 

ale o to rafinovaněji podporuje konzumerismus a ghettoizaci žen (srov. s kritikou vlivu 

postmoderního myšlení na politický projekt feminismu u Power 2009; Carter – Steiner 

2004; Lindsey 2007; Nagl-Docekal 2007; Volčič 2008). Novinářky musejí být podle 

autorek nadále nejen sexy (pro muže), ale musejí také poskytovat druhým ženám 

prostor k identifikaci jako vzdělané a pracovité ženy, moderní matky atd. (Chambers – 

Steiner – Fleming 2004: 223). Ženy zůstávají mimo oblast hard news, mimo důležitá 

politická a veřejná témata, „ve svých ghettech píší senzačně a emocionálně“ , zatímco 

„muži pokračují v ´opravdové práci´ pro ´hard news´“ (ibid.: 229). Podobně také Ross 

uvádí jako nejčastější důvod pro zařazování většího množství témat vnímaných 

stereotypně jako „ženských“ do obsahů komerční zájem média (snahu oslovit více 

čtenářek, divaček a posluchaček). Ross je velmi skeptická, pokud jde o možnou 

proměnu genderového diskurzu v redakcích i jejich obsazích skrze zvýšenou přítomnost 

žen v oboru: „Gender sám o sobě nezmění kulturu redakcí nebo podobu zpravodajského 

produktu. Pohlaví novinářů není žádnou zárukou, že vezmou za své názory, které 

prosazují rovnost, ani že budou zastávat určité hodnoty a postoje, které by zajistily 

spravedlivější a méně utlačující praxi: někteří muži mohou sympatizovat s ideály (a 

praxí) inkluze více, než některé ženy. [...] masová inkorporace žen do dominantní 

                                                                                                                                               
Za důkaz toho, že ženy mění mediální obsahy, považují autorky udělování Pulitzerových cen, které nyní 
ženy právě za tato témata získávají (Chambers – Steiner – Fleming 2004: 108). 
82 Autorky píší o „zpovědní žurnalistice“ (confessional journalism) a „terapeutických zprávách“ (therapy 
news), které se začaly objevovat v 90. letech 20. století a jejichž obsahem jsou nejčastěji zpovědi obětí a 
přibližování jejich pocitů, exponování intimních myšlenek bohatých a slavných a podobně. 
Charakteristický pro tento nový žánr je posun od faktů k emocím. Zatímco principem feministického 
myšlení je podle autorek proměňovat osobní v politické tím, že jsou odhalovány mocenské vztahy 
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(mužské) redakční kultury činí muže v čestné funkci („honorary men“) z každé/ho.“ 

(Ross 2004: 157, podobně k negativům feminizace žurnalistiky též Ross – Carter 2011: 

1157) Z výše uvedeného je patrné, že ačkoli se může komercializace médií jevit jako 

šance k rovnějšímu zastoupení žen v profesi (v kvantitativním smyslu), z hlediska 

genderové profesní segregace a způsobů reprezentace ženství v mediálních obsazích je 

tržní orientace médií spíše cestou k ještě výraznější polarizaci genderových rolí.  

Frőhlich se věnuje tématu feminizace žurnalistiky na základě porovnání počtu 

absolventek žurnalistiky nebo komunikačních studií a počtu žen, které v profesi 

skutečně pracují. Statistiky z řady evropských zemí podle ní ukazují, že počet 

absolventek specializovaných vysokých škol souvisejících s oborem se pohybuje mezi 

51–90 %. Zastoupení žen na vstupních pozicích je v žurnalistice kolem 50 %. „Když se 

ale podíváme na ženy, které byly zaměstnány v této profesi nejméně deset let, číslo klesá 

ze 40 % na 21 % v Německu a z 45 % na 34 % v USA.“ (Frőhlich 2004: 69) To podle 

autorky ukazuje, že feminizace (tj. vyšší přítomnost žen) oblasti sdělovacích prostředků 

je relativně novým trendem, ale také to, že ženy opouštějí profesi v průměru dříve než 

muži. Autorka se také zamýšlí, proč je obor tak lákavý pro ženy. Cituje van Zoonen, 

podle níž je tradiční pojetí femininity (tj. dobrý vzhled, zájem o druhé lidi, péče a 

soucit) tím, co nová, tržně orientovaná žurnalistika potřebuje. Autorka ovšem 

upozorňuje, že tyto předpoklady o „typicky mužských a typicky ženských“ vlastnostech 

nikdy nebyly uspokojivě potvrzeny a že navzdory skutečnosti, že ženy úspěšně (z 

kvantitativního hlediska) vstoupily do oblasti komunikace, i navzdory výsledkům ve 

vzdělávání zůstává tato oblast ve většině západních průmyslových zemí jasně mužskou 

doménou, alespoň pokud jde o vyšší pozice (ibid.: 68). Frőhlich proto konstatuje: 

„Feminizace novinářské profese je mýtus. Zatímco v 80. letech udělaly tři kroky 

dopředu, od poloviny 90. let ustoupily novinářky po celém světě o dva kroky zpátky.“ 

(Frőhlich 2007: 174) Podle autorky je pro současnou žurnalistiku typická nerovnováha 

mezi vysokou viditelností žen a jejich nízkým vlivem v oboru. Pokud jde o Evropu, 

dostupná průměrná čísla se podle ní mohou jevit jako poměrně uspokojivá: „ Čtyřicet 

procent (žen v oboru – pozn. aut.) jako evropský průměr nezní tak špatně – nicméně tyto 

                                                                                                                                               
působící v rámci genderových vztahů, confessional journalism a therapy news mají naprosto opačný 
efekt: přispívají k depolitizaci každodenního života (Chambers – Steiner – Fleming 2004: 120–121). 
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průměrné údaje skrývají nápadné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.“ 83 (Frőhlich 2007: 

165–168) 

Další komplikace v kauzálním řetězci „více žen v médiích – příznivější genderové 

vztahy v redakcích a vyrovnanější reprezentace pohlaví v obsazích“ může být právě 

důsledkem upřednostnění výše nastíněných ekonomických zájmů vlastníků médií a 

souvisí se statusem feminizovaných povolání. Základní premisou přístupu, podle 

kterého vyšší počty žen v profesi mohou mít i do velké míry negativní důsledky, je, že 

se vstupem většího počtu žen do jakéhokoli odvětví klesá jeho prestiž. Ross uvádí, že 

„n ěkteří vědci a vědkyně upozorňují na to, že paralelně s tím, jak ženy začaly zastávat 

významnější role v médiích, začaly průměrné platy mainstreamových novinářů klesat“ 

(Ross 2004: 143).84 Cituje řadu autorek, které pracují s hypotézou tzv. „sametového 

ghetta“ (velvet ghetto), podle níž sice zvyšující se počty žen v médiích mohou přispět 

ke změně zpravodajských hodnot, ale zároveň zřejmě oslabí status profese. Beasley 

upozorňuje na to, že žurnalistika a s ní spojené oblasti by se mohly stát s ohledem na 

vzrůstající počet žen v profesi „ghettem růžových límečků“  (pink collar ghetto85), tedy 

odvětvím s nižšími platy a statusem, než mají profese, v nichž tradičně převládají muži 

(Beasley 2007: 24). Van Zoonen k tématu sametových ghett píše: „Tento trend 

poukazuje na fakt, že některé oblasti mediální produkce jsou snadněji přístupné ženám 

než jiné. [...] Jeden z faktorů, které vysvětlují, proč některé oblasti komunikace nabízejí 

více příležitostí pro ženy, než jiné, je status média, který se může lišit zemi od země. 

Dobrým příkladem je rozhlas. V mnoha západních zemích ztratil národní rozhlas své 

publikum na úkor televize a byl předstižen televizí také jako zpravodajské médium. 

Výsledná ztráta prestiže zřejmě oslabila mužské soupeření o práci v rozhlase a umožnila 

ženám zaplnit tuto mezeru. [...] Dalším indikátorem toho, jak souvisí důležitost média 

                                                 
83 Největší podíl novinářek (51%) je podle Frőhlich ve Finsku. Podle autorky to není způsobeno 
feministickým hnutím, které ve Finsku není nijak významné, ale spíše silnou a dlouhodobou oficiální 
politikou rovnosti – tzv. státním feminismem. Nejhorší situace, pokud jde o počty žen v novinářské 
profesi, je podle Frőhlich v Německu a Rakousku (Frőhlich 2007: 166). 
84 Na platové rozdíly mezi muži a ženami v novinářské profesi se zaměřují např. také Johnson 2007, 
Frőhlich 2007. Frőhlich upozorňuje na to, že legislativa týkající se rovné mzdy, kterou disponuje de facto 
každá evropská země i USA a Kanada, ještě nezajišťuje skutečnou rovnost. Pro zaměstnavatele je podle 
autorky velmi snadné tyto zákony obcházet např. tím, že mužům a ženám stanoví odlišný popis či název 
pracovní pozice, přestože vykonávají stejnou práci. Jednu z hlavních příčin rozdílné výše platů mužů a 
žen spatřuje Frőhlich také v tom, že ženy tvoří většinu na vstupních zaměstnaneckých pozicích a s léty 
praxe svoji profesi (např. novinářskou) opouštějí (Frőhlich 2007: 169–171). 
85 Podle publikace The Reader's Companion to U.S. Women's History vstoupil termín „ghetto růžových 
límečků“  do feministického slovníku v roce 1977 díky publikaci Louise Kapp Howe nazvané Pink Collar 
Workers, popisující tradičně ženská povolání jako prodavačky, sekretářky, kosmetičky aj. (Mankiller et 
al. 1998: 450). 
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se zaměstnáváním žen, je fakt, že lokální média (s nízkou prestiží) téměř vždy 

zaměstnávají více žen než celostátní (national) média (s vysokou prestiží).“ (van Zoonen 

2000: 50, srov. s Chambers – Steiner – Fleming 2004: 93, 124)  Nárůst počtu žen 

v mediální produkci se tedy podle těchto poznatků nejen neproměňuje ve větší moc 

nebo vliv žen (související i s možným vlivem na podobu obsahů), ale navíc způsobuje 

snížení platů a statusu celého oboru. Creedon a Cramer jsou v tomto ohledu ještě 

pesimističtější a píší přímo o „velmi negativním výhledu do budoucnosti“ profese, která 

prodělává výrazné systémové změny: „[…] rychlé změny v technologiích, zvyšující se 

požadavky na stále delší pracovní dobu za stejný plat spolu s mizejícími opatřeními, 

která by byla ohleduplná vůči rodinnému životu novinářů a novinářek, činí masovou 

komunikaci stále méně atraktivní profesí jak pro ženy, tak pro muže.“ (Creedon – 

Cramer 2007: 278–279) 

 

2.4 Gender a média ve výzkumu a teorii v České republice86 
 

V oblasti genderového studia mediální produkce je zvykem předkládat na úvod analýz 

či teoretických úvah empirické doklady smysluplnosti genderové perspektivy, tedy 

nejlépe číselné statistické údaje vypovídající o genderových nerovnostech ve složení 

redakcí, o zastoupení mužů a žen v řídicích pozicích, o genderové podmíněnosti dělby 

práce (v mediální produkci zejména nerovné zastoupení žen v oblasti tzv. hard news, 

vnímané jako významnější než oblast soft news, nebo obecně ve 

zpravodajství celoplošných médií) či o rozdílech ve finančním ohodnocení mužů a žen. 

Řada z těchto dat pro Českou republiku není k dispozici, nebo jsou dostupná jen na 

základě dílčích studií či analýz, zejména vysokoškolských kvalifikačních prací. Častější 

jsou analýzy obsahu z genderového hlediska zaměřující se na obraz ženství či mužství, 

především v časopisech životního stylu, genderové analýzy reklamních sdělení, 

jazykové analýzy mediálních obsahů (Bečková 2003; Brožová 2009; Havelková 2007; 

Kadlecová 2006, 2007; Olbertová 2011; Osvaldová 1999; Pavilková 1995; Říhová 

2012) nebo prakticky zaměřené publikace genderových neziskových organizací 

                                                                                                                                               
 
86 Některé pasáže této kapitoly jsem publikovala v článku Genderové složení zpravodajských redakcí v 
ČR: metodologické komplikace a pokus o teoretické řešení v publikaci Média dvacet let poté = Media 
twenty years after  (Vochocová 2009) a v textu Faktor genderu v mediálních výzkumech – kritika jednoho 
typu výzkumné praxe v publikaci Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích 
(Vochocová 2011).  
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(Nováková – Hort 2008). S genderem jako faktorem pracují také některé, spíše 

výjimečné, analýzy příjmu mediálních sdělení (Kalvas – Růžička 2008).  

Pokud jde o konkrétní čísla vypovídající o zastoupení žen a mužů v oblasti mediální 

produkce, je obtížné nalézt srovnatelná a spolehlivá data, která by se věnovala 

dostatečně detailně například celé oblasti zpravodajství. K obecnému zastoupení žen 

v novinářské profesi Punčochář ve stručné zprávě Syndikátu novinářů ČR uvádí, že 

„podíl žen mezi členy Syndikátu novinářů ČR dlouhodobě představuje přibližně třetinu 

(34 %)“ a že dlouhodobě „mírně klesá celkový počet členek syndikátu novinářů, ale na 

straně druhé mírně narůstá podíl novinářek na volné noze“ (Punčochář 2008: 1–2). 

Volek a Jirák uvádějí, že v České republice působí 40 % novinářek (1075 žen ze 

základního souboru čítajícího 2585 novinářů), jejich další procentuální členění 

novinářské profese už však nezohledňuje kategorii pohlaví (Volek – Jirák 2006: 25). 

Statistická data, která by podrobněji vypovídala o pohlavním složení redakcí s ohledem 

na úroveň řízení a pracovní pozici, věk novinářů a novinářek, podobu pracovní 

smlouvy, platové podmínky či tematické zaměření v rámci profese, a také o případných 

opatřeních médií ve vztahu ke slaďování osobního a profesního života a genderové 

rovnosti, nejsou pro Českou republiku dostupná.  

Dotazníkové šetření, jímž jsem se pokusila taková data získat, aby vytvořila kontext 

úžeji zaměřeného výzkumu, poukázalo na to, že jejich sběr je v českém prostředí, 

alespoň v podmínkách individuálního výzkumu, velmi komplikovaný (Vochocová 

2009). Návratnost dotazníku87 byla minimální. Částečně vyplněné dotazníky (zejména 

s vynecháním citlivých údajů týkajících se platových podmínek) mi zpět poslala pouze 

dvě média, dalších pět odmítlo údaje poskytnout, ostatní oslovené redakce nereagovaly. 

Nejčastějším důvodem odmítnutí účasti v dotazníkovém šetření byla strategická 

citlivost požadovaných dat či nedostatek interních kapacit k jejich poskytnutí (vyplnění 

                                                 
87 Při sestavování dotazníku jsem vycházela z projektu Glass Ceiling Two (Morna 2007) upraveného pro 
české prostředí, jehož dotazník obsahoval otázky týkající se pracovní pozice mužů a žen s ohledem na 
úroveň řízení, profesní členění redakce (redakční práce, administrativa, design, produkce, technická 
podpora atd.), tematické zaměření (ekonomika, politika domácí/zahraniční, kultura, sport atd.), typ 
pracovní smlouvy a platové podmínky. Dotazník obsahoval šest základních otázek s jednoduchými 
tabulkami k výše uvedeným oblastem a dvanáct stručných doplňujících otázek s nabízenými možnostmi 
(nejčastěji odpověď ano/ne), které se týkaly náborové politiky média a jeho politiky ve vztahu ke 
slaďování osobního a profesního života (např. podpora mužů a žen na rodičovské dovolené, flexibilita 
pracovní doby atd.) (Vochocová 2009). Dotazník jsem rozeslala e-mailem spolu s průvodním dopisem a 
instrukcemi do jednotlivých zpravodajských redakcí. Pro rozesílání jsem použila aktualizovanou databázi 
použitou v projektu Český novinář, která vycházela ze 109 redakcí s vyloučením časopisů životního stylu 
s nižší periodicitou – čtrnáctideníky a měsíčníky, volnočasových magazínů a titulů či stanic vykazujících 
zřetelnou zájmovou či žánrovou orientaci (Volek – Jirák 2006: 25).  
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dotazníku). Odkaz na citlivost údajů s ohledem na konkurenci přitom není jen 

záležitostí soukromých mediálních subjektů – argumentovala jimi při telefonickém 

rozhovoru, jímž omlouvala ČTK z účasti na výzkumu, i personalistka České tiskové 

kanceláře. Nízké návratnosti dotazníků v popsaném šetření by v některých případech 

zřejmě bylo možné předejít např. osobním vyplňováním dotazníků v personálních 

odděleních médií, která by s účastí v šetření souhlasila. Určité, i když velmi omezené 

množství požadovaných dat by bylo možné získat na základě jejich sběru z tiráží či 

webových stránek jednotlivých médií – podobně postupovaly např. Osvaldová (2004) 

nebo Kubálková a Čáslavská (2010), viz níže. S ohledem na zvolenou perspektivu, 

podle níž jsou kvantitativní data týkající se pohlavního složení médií velmi obtížně 

interpretovatelná nad rámec prostého konstatování o případném nízkém zastoupení žen 

v této profesi nebo jejích segmentech, jsem se však rozhodla od sběru těchto dat úplně 

upustit.88   

V nejaktuálnějším globálním výzkumu genderových aspektů mediální profese, Global 

Report on the Status of Women in the News Media (Byerly 2011), data pro Českou 

republiku vůbec nefigurují. V kapitole Eastern Europe je zahrnuto osm zemí z tohoto 

regionu (Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Rusko a Ukrajina), 

o nichž zpráva konstatuje, že jsou sice odlišné etnicky a kulturně, ale sdílejí politickou 

historii – jako součást bývalého Sovětského svazu nebo „východoevropského 

komunistického bloku“ (Byerly 2011: 263). Na základě této historické blízkosti je 

možné přijmout některé závěry zprávy jako ilustrativní pro situaci v celém regionu, tedy 

i v České republice, přestože při bližším studiu výsledků v jednotlivých zemích je 

patrné, že obecná čísla pro Východní Evropu jsou jen orientační a nepostihují velké 

rozdíly v konkrétních zemích. Podle zprávy hrály novinářky vedle novinářů 

významnou, někdy dokonce dominantní roli v proměnách profese v průběhu 

transformačního procesu (ibid.: 263). Také genderová témata jsou podle Byerly v tomto 

regionu ve specifické pozici oproti zbytku světa: „Za komunismu tyto země prosazovaly 

sociální a politickou rovnost pro všechny bez ohledu na gender nebo etnicitu. Tím, že 

byl ženám zaručen přístup ke vzdělání a byly podporovány, aby pracovaly i mimo 

domov, fungovaly genderové nerovnosti spíše skrytě, ne že by neexistovaly. Pozice žen 

se v dnešní době stala něčím, co je třeba tematizovat, zejména v zemích, které usilovaly 

                                                 
88 Přesto je po více než dvaceti letech pokračující transformace českého mediálního systému zarážející, 
jak obtížné je získat základní data týkající se pohlavního složení českých zpravodajských redakcí a jejich 
genderových politik dostupná v jiných evropských zemích i jinde ve světě. 
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o integraci do Evropské unie.“89 (ibid.) Podle zprávy jsou počty žen a mužů, pokud jde 

o celková čísla v redakcích, v tomto regionu téměř vyrovnané. Ženy mají navíc velmi 

příznivé zastoupení na všech profesních úrovních a v některých zpravodajských 

oblastech dokonce počty převyšují muže. „P řesto se tu vyskytují důležité genderované 

vzorce, které jsou patrné při detailnějším čtení dat.“ (ibid.: 265) Nevýznamnější 

zastoupení mají ženy ve Východní Evropě na pozicích redaktorek (reportérek) a 

editorek (přes 50 procent). Zpráva uvádí, že „[v] obou případech je přítomnost žen 

dominantní, což je rarita mezi zeměmi, které jsme sledovali v různých regionech světa.“  

(ibid.: 265) Ženy tvoří také přibližně polovinu (49,8 %) středního managementu. Na 

vyšších pozicích je podle studie situace pestřejší, ženy zastupují 40,9 % ve vyšším 

managementu, 43,3 % v top managementu a 32,9 % v nejvyšším vedení organizací. Ve 

srovnání s ostatními regiony se podle Byerly jedná o poměrně vysoká procenta, ačkoli 

vzhledem k tomu, že v regionu mají ženy převahu na nižších úrovních, naznačuje tento 

výsledek mírně slabší zastoupení žen na vrcholu mediálních organizací. Nejnižší je 

zastoupení žen v technických profesích – mezi kameramany, zvukaři aj., kde ženy tvoří 

jen pětinu (20,5 %). Zpráva ale zdůrazňuje, že ruské společnosti jsou z hlediska 

procentuálního zastoupení žen v regionu výjimečné (ve vyšším managementu je 

v Rusku 48,9 % žen, v nejvyšším vedení 41,7 % – číslo vynikne ve srovnání 

s Maďarskem, kde je to jen 13, 3 %). Také z hlediska platů jsou podle zprávy podmínky 

žen a mužů ve sledovaných východoevropských zemích vyrovnané (ibid.: 265). Byerly 

vyvozuje, že analýza „ukazuje na silnou tendenci k genderovému rovnostářství” (ibid.: 

269, srov. s Kubálkovou 2011, ProEquality 2010). 

Dílčí data týkající se zpravodajské produkce, i když založená na problematické 

metodologii (srov. Vochocová 2011)90, nabízí národní zpráva za Českou republiku 

realizovaná v rámci Globálního projektu monitoringu médií (Global Media Monitoring 

                                                 
89 Ke specifičnosti situace v České republice Holý uvádí, že feministické myšlenky se tu nesetkávají 
s velkým zájmem, a to ani mezi ženami, a tento fenomén vysvětluje historií země před listopadem 1989: 
„Komunistická ideologie zdůrazňovala hodnotu pracující ženy a komunistická vláda vždy tvrdila, že ženy 
v socialistických zemích nepotřebují ženské hnutí západního typu, protože v socialismu již plné 
emancipace dosáhly. Vliv této ideologie na myšlení českých žen se odráží v přesvědčení, že kampaň 
feministických hnutí za emancipaci žen je oprávněná v západních liberálních demokraciích, ale v české 
situaci není nezbytná.“ (Holý 2001: 153) 
90 Malý vzorek a mizivé množství příspěvků k určitým tématům či kategoriím označuje za limitující také 
samotná zpráva týkající se sběru dat pro Global Media Monitoring Project v České republice (ProEquality 
2010: 9). 
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Project – dále jen GMMP)91. Podle ProEquality, organizátora výzkumu za Českou 

republiku, jsou ženy v českých médiích nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích 

pozicích, ale zastoupení žen mezi tvůrci zpráv je poměrně rovné zastoupení mužů: „U 

některých témat převažují ženy – např. u sociálních nebo právních témat (69 %), vědy a 

zdraví či politiky a vlády (obě oblasti 59 %). […] Reportéři a reportérky rovným dílem 

pokrývají všechna témata, která ´hýbou světem´.“ (ProEquality 2010: 5) Zpráva se 

zaměřuje také na hypotetickou vazbu mezi autorstvím zprávy a podobou mediálního 

obsahu a konstatuje, že se nepotvrdil přímý vztah mezi pohlavím autorů a zastoupením 

ženských zdrojů v mediálních obsazích (resp. s výsledkem pracuje jako 

s nejednoznačným): „Podíváme-li se blíže na témata pokrývaná v České republice 

ženami a muži, vede nás to k otázce, zda se více ženských zdrojů nachází ve zprávách 

vytvořených ženami. Odpověď je pozitivní, ale rozdíl není dramaticky odlišný od 

výsledku týkajícího se zpráv, jejichž autory jsou muži. I ti poměrně hodně pracují 

s ženami jako zpravodajskými zdroji […] Jak reportérky, tak reportéři, jak se zdá, 

hledají zdroje relevantní pro téma, o němž referují, bez ohledu na jejich pohlaví.“ 

(ibid.: 11–12) Minimální rozdíl nachází zpráva také v tom, jak muži a ženy jako 

novináři přistupují k případnému aktivnímu zpochybňování genderových stereotypů, a 

dodává, že česká média jsou pravděpodobně „genderově slepá“, tedy že „je velmi málo 

případů, kdy uplatňují genderově citlivý přístup“ (ibid.: 14 – srov. s Ross 2004: 146, 

kap. 2.2.3). Důvody této genderové slepoty vysvětluje národní zpráva za ČR takto: 

„Novináři a novinářky argumentují tím, že usilují o neutralitu a zaměřují se na jádro 

sdělení – v tomto ohledu hraje genderový rozměr jen druhořadou (pokud vůbec 

nějakou) roli.“ 92 Podle zprávy je zarážející, že „a čkoli zastoupení žen v novinářské 

profesi je poměrně vysoké a víceméně stejné jako poměr mužů, témata zaměřená 

specificky na gender se v médiích objevují jen zřídka“. Tentýž závěr podle ProEquality 

platí také pro „hlas“ daný ženám jako expertkám, objektům zpráv či komentátorkám 

(ibid.: 16). K tomu Kubálková konstatuje, že přestože mezi novináři a redaktory je 

v České republice ve srovnání s celosvětovým průměrem zastoupení žen výrazně vyšší, 

„výsledky výzkumu nijak nenaznačují trend, který je patrný ve světě – a tedy že by ženy 

                                                 
91 Česká republika se tohoto projektu, který se opakuje od roku 1995 každých pět let, účastnila třikrát, 
globální zpráva z roku 2005 Českou republiku mezi participujícími zeměmi neuvádí (Gallagher 2005; 
Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; MediaWatch 1995; Spears – Seydegart 2000). 
92 Národní zpráva neuvádí, odkud čerpá informace o argumentech novinářů a novinářek – v rámci 
výzkumu GMMP byly analyzovány pouze mediální obsahy (Vochocová 2011). 
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novinářky byly citlivější k genderovým stereotypům, častěji je podrobovaly kritice nebo 

by dávaly větší prostor (a hlas) ženám jako expertkám, komentátorkám událostí nebo 

subjektům zpravodajství93“  (Kubálková 2011: 39–40).  

Kubálková a Čáslavská ke složení redakcí uvádějí, že na základě webových stránek 

jednotlivých redakcí českých deníků v roce 2009 bylo zastoupení žen na vedoucích 

pozicích minimální (jak upřesňují, „na pozici šéfredaktora čtyř nejčtenějších 

týdeníků/deníků není ani jedna žena a v redakcích tvoří ženy mezi jednou třetinou a 

jednou polovinou zaměstanců/zaměstnankyň“ ) (Kubálková – Čáslavská 2010: 96–97). 

Autorky dále zmiňují, že ženy jsou ve veřejnoprávní České televizi zastoupeny 

v poměru 2:7, „v čele většiny sekcí Českého rozhlasu stáli muži a od roku 1992 nebyla 

ve vedení České televize ani Českého rozhlasu žena ani jednou“ (ibid.: 96). Na pozici 

redaktora podle nich pracuje téměř 52 % žen, mezi komentátory a reportéry jich je 47,9 

% a mezi redaktory publicistiky 40 %. Autorky ale upozorňují na to, že navzdory 

silnému početnímu zastoupení žen v mediální produkci se „podíl příspěvků od žen 

v denících a ostatních médiích pohybuje pouze v rozsahu 20–30 %“ a „[h]odnotících 

komentářů od žen je navíc pouhých 10 %“ (ibid.). Podle Kudláčkové je obecným jevem 

ve zpravodajských obsazích jí analyzovaných médií94 převaha novinářů nad 

novinářkami, výrazný rozdíl ale zaznamenala u deníku Právo, ve kterém pouze 4 % 

všech zpráv napsaly novinářky (Kudláčková 2012: 56). Zemanová (2010) se v dílčí 

studii zaměřila na početní zastoupení žen mezi fotoreportéry deníků Blesk, Mladá fronta 

Dnes, Právo a Sport, týdeníků Týden a Respekt a České tiskové kanceláře. 

Konstatovala, že ženy představují v rámci vybraných médií mezi fotoreportéry minoritu, 

mezi stálými zaměstnanci hlavních redakcí pracuje 86 % mužů a 14 % žen (Zemanová 

2010: 44).  

Osvaldová spojuje pohlavní složení redakcí s podobou mediálních obsahů, ale 

upozorňuje zároveň na řadu dalších faktorů, které tuto podobu ovlivňují, jako například 

tlaky „inzerentů, konkurentů, autorit, odborníků i publika“ (Osvaldová 2004: 93). 

Klíčové jsou podle ní jak individuální charakteristiky jednotlivých pracovníků 

v médiích (jejich vzdělání, rodinné vztahy, „světonázorová orientace“), tak poměr žen 

a mužů v profesi, počet „materiálů na dané téma od kmenových autorů a externistů“  a 

                                                 
93 Domnívám se, že pro takovou generalizaci přístupu novinářek v zahraničí neexistuje v publikované 
literatuře dostatek empirických důkazů.  
94 Autorka analyzovala obsahy deníků Mladá Fronta Dnes, Hospodářské noviny a Právo a zpravodajství 
České televize a TV Nova. 
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„kulturní milieu společnosti, obecně sdílené názory (nebo představa o obecně sdílených 

názorech)“ (ibid.). Osvaldová uvádí, že v roce 2001 v největších českých denících 

jednoznačně převažovali komentátoři nad komentátorkami, některé redakce deníků a 

redakce významných týdeníků neměly na této pozici žádnou ženu. „Ve funkci 

šéfredaktora nebo zástupce šéfredaktora celostátních deníků nebyla v rozmezí let 1990–

2001 ani jedna žena, nebyla ani mezi editory tzv. důležitých rubrik, kam je počítána 

domácí a zahraniční politika. To platí i o časopisech, které jsou chápány jako opinion 

leader, tedy Respekt, Reflex, Týden, Euro apod. Podobná je ostatně situace rovněž 

v elektronických médiích: zde ve vedoucích funkcích – šéfové zpravodajství, editoři 

denního vysílání, vedoucí rubrik včetně politické publicistiky – ženy takřka nepůsobí. 

Redaktorky jsou v médiích zařazovány na posty a do rubrik, které jsou považovány za 

okrajovější (zdraví, kultura, víkendové přílohy – zahrádka, vaření, dekor, regionální 

přílohy, magazíny deníků). Navíc často zůstávají na místech určených začátečníkům – 

v lokálních rubrikách a oblastech, které jsou vnímány jako nekonfliktní a snadnější. To 

potvrzují jak zahraniční studie, tak zatím nemnohé studie české.“ (ibid.: 94 – zvýraznění 

původní) Podle Osvaldové tak chybí „komplementarita a přirozený důraz na hodnoty 

vnímané ženskou částí společnosti jako důležité“. Tento esencialistický poukaz autorka 

oslabuje vysvětlením, že novinářky tzv. ženská témata nevyhledávají ani automaticky, 

ani proto, že by je více zajímala: „D ůvodem je spíš jisté očekávání, tradice a také to, že 

muži považují takové oblasti za nezajímavé, tudíž nebývají obsazené a editoři je 

přidělují méně ambiciózním členům redakce (nebo externistům). Za ty jsou považovány 

opět ženy.“ (ibid.) Autorka ovšem neuvádí, z jakých zdrojů tyto spíše spekulativní 

informace čerpá. Na základě analýzy mediálních obsahů vztahujících se k feminismu 

dále konstatuje, že vysledovala vztah mezi pohlavím autora a přístupem 

k feministickým tématům, přičemž muži – interní zaměstnanci redakcí psali převážně 

„antifeministicky“ nebo „neutrálně“ , ženy naopak „profeministicky“, externisté pak 

s výjimkou jediného autora – muže psali „vždy záporně“  (ibid.: 95). Přestože 

Osvaldová zdůrazňuje složitost fungování médií a řady mikro- i makrosociálních vlivů, 

které se na něm podílejí, uzavírá nakonec, že „je jasné, že korelace mezi převahou mužů 

na důležitých rozhodovacích postech, ´mužsky´ orientovanými tématy, podporou 

´patriarchálních´ hodnot a zobrazením feminismu na stránkách našich novin a časopisů 

je nepopiratelná a prokazatelná. Veřejný diskurz tedy ovlivňují muži a témata, která 

jsou považována za ženská, jsou buď podceňována, potlačována nebo zařazována do 
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částí listu, vnímaných jako méně atraktivní, nebo odkazována do tzv. ženských 

periodik.“ (ibid.: 96) 

Erwerthová, která testovala vliv genderu na posuzování zpravodajské hodnoty událostí 

mezi českými editory a editorkami, ale konstatuje, že „[z]e statistického hlediska nebyly 

mezi respondenty zjištěny signifikantní rozdíly v posuzování důležitosti zpravodajského 

tématu, důležitosti zpravodajských hodnot ani ve výběru konkrétní události ke 

zveřejnění. Všichni editoři a editorky ve zkoumané populaci bez ohledu na gender 

upřednostňovali ´tvrdé´ zprávy.“ (Erwerthová 2011: 92) Autorka však připouští, že při 

bližším pohledu na data z dotazníků (tedy při odhlédnutí od ryze statistického 

vyhodnocení výsledků) jsou patrné některé rozdíly mezi muži a ženami v tom, jak 

hodnotí konkrétní míru důležitosti či nedůležitosti zpravodajské hodnoty nebo 

konkrétního tématu. Stereotypním představám pak podle ní naprosto odpovídá 

hodnocení sportu ženami – „téměř polovina z nich jej považuje za celkově nedůležitý a 

žádná jej nevnímá jako velmi důležitý“ (ibid.). Erwerthová ale zároveň dodává, že by 

bylo zavádějící domnívat se, že výsledky jejího výzkumu jsou ovlivněné přímo a jen 

genderovým faktorem: „Produkce zpravodajských obsahů je komplexní činnost 

podléhající mnoha dalším vnitřním i vnějším vlivům. Výzkumná metoda navržená Alizou 

Lavie a Samem Lehman-Wilzigem (srov. Lavie – Lehman-Wilzig 2003 – pozn. aut.) a 

znovu použitá v této práci sice přináší statisticky průkazné výsledky, ale testuje pouze 

kategorii genderu. [...] Pro další zkoumání tohoto tématu je třeba nejen získat více 

respondentů, a to mužů i žen, ale také zohlednit další kombinace stratifikačních faktorů, 

např. věku, etnicity, sexuální orientace, příslušnosti ke konkrétnímu médiu, délky 

zkušeností apod. Výsledky této studie sice umožňují potvrdit původní předpoklad, že 

mezi editory a editorkami neexistují signifikantní rozdíly v rozhodování, ale už nám 

neumožňují zjistit, jaké jiné potenciální vlivy (komerční zájem média, redakční kultura, 

organizační a produkční rutiny atd.) mohou na rozhodovací proces působit.“ (ibid.: 94) 

Kudláčková se zaměřila na tradiční otázku genderových mediálních studií, zda pohlaví 

novináře hraje roli při výběru zdrojů, tedy zda ženy – novinářky volí častěji jako 

respondentky ženy a zda obecně zvýznamňují pozici žen jako zdrojů, jak bývá často 

apriorně předpokládáno (Kudláčková 2012). Zjistila, že „[v]e zprávách novinářek se 

objevuje více ženských aktérů než ve zprávách novinářů. A naopak: ve zprávách 

novinářů se objevuje více mužských aktérů než ve zprávách novinářek“ (ibid.: 42). 

Rozdíl je podle ní statisticky významný, ale není příliš velký a mužské zdroje převažují 
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jak u novinářů, tak u novinářek. Navíc odhalila význam dalšího faktoru, kterým je typ 

média95 – ženy měly ve srovnání s deníky větší šanci stát se aktérkami televizního 

zpravodajství. Nezáleželo přitom na pohlaví autora zprávy (ibid.: 50). Autorka tedy 

konstatuje, že mezi pohlavím autora a pohlavím aktéra existuje určitý vztah, ale je jen 

slabý, a upřesňuje: „Ženy se častěji stávají odbornými zdroji ve zprávách novinářek než 

ve zprávách novinářů. Ukázalo se také, že novinářky častěji než novináři zařazují 

ženské aktéry do celostátních a mezinárodních zpráv, které jsou považovány za 

prestižnější než regionální. Naopak se nepotvrdila hypotéza, že novináři méně často než 

novinářky používají muže jako neodborné zdroje. Nepodařilo se ani prokázat, že 

novinářky by méně užívaly v souvislosti s ženami odkaz na jejich rodinnou pozici96. 

Naopak se ukázalo, že bez ohledu na pohlaví aktéra je tato tendence celkově silnější 

právě u novinářek.“ (ibid.: 45) Stejně tak autorka označuje za nepotvrzený předpoklad, 

že pohlaví novináře ovlivňuje téma, o kterém píše. Takový vztah podle ní opět existuje, 

ale je pouze slabý. „Ženy pouze častěji psaly o zdravotnictví, školství a vědě, muži 

častěji o násilných či majetkových trestných činech.“ (ibid.: 48) 

Tématu významu genderového faktoru v profesním diskurzu českých novinářů a 

novinářek, které je hlavním zaměřením mého výzkumu, se na úzce vymezených 

otázkách věnuje několik kvalifikačních prací. Zapalačová (2010) v rozhovorech s 

válečnými novinářkami vysledovala snahu naprosto odmítat vliv genderu na jejich 

profesi a identifikovala silné napětí mezi profesním sebepojetím autorek (jako 

profesionálek) a jejich genderem, především domnělou obavu novinářek, aby kvůli 

svému pohlaví nebyly v profesi podceňovány (srov. s podobnými výsledky zahraničních 

studií v kap. 2.2.2 a 2.2.3). Přesto ve výpovědích byla patrná přítomnost tendencí, které 

Zapalačová nazývá „genderovým vlivem“ nebo „genderovým zabarvením“: „Pokud 

respondentky vliv genderu v profesi přiznávaly, jeho celkové vyznívání bylo spíše 

pozitivní než negativní: novinářky oceňovaly zvláště výhody, které jim jejich ženství ve 

válce může přinášet – ohledy, tendence jim pomáhat či lepší přístup ke zdrojům. 

                                                 
95 Kudláčková dále k genderové skladbě mediálních obsahů upřesňuje: „Nejčastěji z obvyklých hodnot 
vybočovala TV Nova a Hospodářské noviny, které stojí na opačné straně spektra. TV Nova měla ze všech 
televizí největší počet ženských aktérů, měla nejvíce regionálních zpráv, nejméně odborných zdrojů a 
nejčastěji u zdrojů uváděla rodinné vztahy. Hospodářské noviny naopak měly nejmenší počet ženských 
aktérů, výrazně nejméně regionálních zpráv, nejvíce odborných zdrojů a nejméně často uváděly rodinné 
vztahy.“ (Kudláčková 2012: 56) Autorka nabízí vysvětlení, že výrazné rozdíly v genderovém zabarvení 
obsahů mohou souviset nejen s typem média (ve smyslu tisk – televize – rozhlas), ale také s odborností 
zpravodajského diskurzu konkrétního média i jeho regionálním důrazem.    
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Nevýhody či negativní jevy jako například obtěžování či možnou diskriminaci si buď 

nepřipouštěly, nebo určitou mírou dokonce očekávaly.“ (Zapalačová 2010: 82–83) 

Zemanová z hloubkových rozhovorů s fotoreportéry a fotoreportérkami vyvozuje, že se 

mezi nimi do určité míry projevuje dichotomické vnímání „mužsko-ženského principu“, 

kdy zúčastnění uvažují o výhodách a nevýhodách příslušnosti k určitému genderu 

v rámci profese (Zemanová 2010: 59–60). „Z rozhovorů vyplynulo, že pohled na výhody 

či nevýhody toho, být ženou fotoreportérkou, se různí a nedá se globalizovat. Jediným 

společným přesvědčením byla nižší odolnost žen vůči fyzické náročnosti.“ (ibid.: 60) 

Respondenti zároveň popírali jakoukoli formu diskriminace nebo stereotypizace na 

základě pohlaví ve fotoodděleních svých redakcí (ibid.: 77). Kudláčková se zaměřila na 

výpovědi profesionálů týkající se toho, zda zohledňují při výběru respondentů pohlaví 

informačního zdroje. Zjistila, že novináři i novinářky odmítají, že by volili zdroje podle 

jejich pohlaví, a zdůrazňují význam jiných kritérií, jakými jsou relevance zdroje, 

předchozí zkušenost s ním či jeho spolehlivost. „Výjimkou jsou společensky či 

genderově citlivá témata, u kterých novináři a novinářky naopak volí podle pohlaví 

záměrně a uvažují nad tím, jak co nejlépe zkombinovat mužský a ženský postoj.“ 

(Kudláčková 2012: 57) Běžnou součástí profesního diskurzu novinářů a novinářek ve 

výzkumu byly podle autorky zmínky, že s mužskými a ženskými zdroji se pracuje 

odlišně (především z hlediska komunikačních strategií). Novináři a novinářky také 

zmiňovali, že jsou ve volbě zdrojů omezováni nerovným zastoupením mužů a žen v 

oblastech, kterým se věnují, a považovali za neetické nerespektovat skutečné zastoupení 

pohlaví v nich, například pokud by dávali prostor většímu procentu žen, než odpovídá 

jejich zastoupení v oboru (ibid.: 58). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
96 Sledování toho, zda jsou ženy v mediálních obsazích častěji než muži spojovány se svojí rodinnou 
pozicí (manželky, matky atd.), je obvykle součástí genderových analýz mediálních obsahů – srov. např. 
ProEquality 2010 nebo Macharia – O´Connor – Ndangam 2010.  
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3. Význam genderu v profesním diskurzu novinářů a 

novinářek v České republice v kontextu jiných strukturních a 

organizačních vlivů: Analýza hloubkových rozhovorů se 

zástupci profese 

 

V následujících kapitolách předkládám východiska svého výzkumu zohledňující diskusi 

nastíněnou v první části této práce a výsledky analýzy hloubkových rozhovorů 

s novináři a novinářkami pracujícími v redakcích denního zpravodajství v České 

republice. Cílem rozhovorů bylo získat data, na základě jejichž analýzy bude možné 

zodpovědět hlavní výzkumnou otázku (Jak profesní diskurz novinářů a novinářek 

pracujících v denním zpravodajství v České republice konstruuje význam genderu 

v profesi v kontextu dalších strukturních a organizačních vlivů?) i podotázky směřující 

k identifikaci faktorů, které novináři a novinářky považují za významné intervenující 

vlivy ve své profesi (Prezentují čeští novináři a novinářky gender jako významný faktor 

ovlivňující novinářskou profesi? Jaké strukturní nebo organizační vlivy zmiňují čeští 

novináři a novinářky jako klíčové v současné žurnalistice?). Diskurz chápu pro účely 

tohoto textu v obecném smyslu jako „rámec diskuse, v němž se o daném tématu hovoří 

určitým způsobem“ (McQuail 2002: 269) nebo jako „sociálně a institucionálně 

vytvořenou ideologi[i] zakódovanou v jazyce“ (Fowler 1991: 41), nikoli jako 

specifickou výzkumnou metodu.  

 

3.1 Východiska a cíle výzkumu, metodologie97 
 

Jak je patrné z kapitol výše, jako součást vnitřně velmi diferencované oblasti sociálních 

věd je i genderové studium médií interdisciplinárním oborem, v němž se střetávají či 

setkávají velmi odlišné perspektivy. Klíčovými oblastmi jeho zájmu jsou otázky 

reprezentací žen a mužů v mediálních obsazích a postavení a vztahy žen a mužů 

v mediálních organizacích (viz kap. 2.1 a 2.2 – Bhagat 2002; Byerly 2011; Byerly – 

Ross 2006; de Bruin – Ross 2004; Carter – Steiner 2004; Chambers – Steiner – Fleming 

2004; Craft – Wanta 2004; Creedon – Cramer 2007; Frőhlich 2004, 2007; Gallagher 

                                                 
97 Část textu byla publikována ve stati Ženy ve zpravodajských redakcích: falešné naděje na dobytí 
maskulinní pevnosti v časopise Mediální studia (Vochocová 2008). 



 

 

75 
 

 

 

2004b, 2005; Kim 2006; Kubálková 2011; Kubálková – Čáslavská 2010; Kudláčková 

2012; Lavie – Lehman-Wilzig 2003, 2005; Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; 

MediaWatch 1995; Meehan – Riordan 2002; Morna 2007; Naji 2006; Osvaldová 2004; 

ProEquality 2010; Ross – Carter 2011; Spears – Seydegart 2000; van Zoonen 1988, 

2000). Právě kauzální propojení těchto dvou výzkumných sfér je jedním z hlavních 

kontroverzních témat současného genderového studia médií. Někteří teoretici a 

teoretičky považují za pravděpodobné, že nárůst počtu žen pracujících v médiích ve 

funkcích producentek obsahů a v manažerských pozicích povede automaticky k méně 

stereotypním reprezentacím žen (i mužů) v mediálních obsazích. Soustředí se proto 

zejména na kvantitativní analýzu genderového složení zpravodajských redakcí i jiných 

oblastí mediální produkce a na analýzu mediálních obsahů. V souladu s aktivistickým 

zaměřením feministického a genderového výzkumu vyzývají k vyrovnání 

procentuálního zastoupení žen a mužů na všech úrovních mediálních institucí, a to jak 

ve vertikálním (pracovní hierarchie), tak i v horizontálním (např. tematické oblasti 

zpravodajství) uspořádání (Creedon – Cramer 2007; Dasgupta 2002; Gallagher 2005; 

Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; Morna 2007; Nicholson 2007; Steeves 2007).  

Velmi výraznou tendencí v genderovém studiu médií je ovšem přístup, který takto 

jednoduchou kauzalitu odmítá a upozorňuje, že zvýšení počtu žen v roli producentek 

nemusí nutně vést (a podle řady empirických zjištění skutečně nevede) k proměně 

mediálních obsahů, a to z mnoha různých důvodů (Craft – Wanta 2004; de Bruin 2000; 

de Bruin – Ross 2004; Lavie – Lehman-Wilzig 2005; Ross 2004; van Zoonen 1988, 

2000; Wackwitz – Rakow 2007). Tito autoři a autorky upozorňují zejména na nízký vliv 

jednotlivců v profesi a věnují se rozboru celé řady dalších faktorů, které na podobu 

mediálních obsahů působí vedle genderu jejich producentů a pohlavně-genderového 

složení instituce, v níž jsou produkovány. Těmito faktory jsou mimo jiné komerční 

zájem média, jeho kultura, organizační a produkční kontext a rutiny, věk, rasa (resp. 

barva pleti), socioekonomická pozice, etnicita, víra, kulturní pozice či politická 

perspektiva producentky či producenta obsahu, sociokulturní prostředí (lokalita), 

v němž žijí a pracují, historická zkušenost a tradice jejich lokality nebo země (viz kap. 

2.3). Silným argumentem těch, kteří odmítají optimistické vize o proměně mediálních 

obsahů skrze vyrovnání počtu žen a mužů v roli producentů obsahů, je nedichotomická 

podstata genderu (tedy to, že neexistuje jedna maskulinita a jedna femininita, ale celá 

škála různých mužských a ženských charakteristik a jejich kombinací) a to, že ženské 
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pohlaví automaticky neprodukuje genderovou citlivost či touhu a potřebu prosazovat 

práva žen (Aldoory 2007; Gallego et al. 2004; Hardin – Shain 2006; Joseph 2004; Lavie 

2004; Lavie – Lehman-Wilzig 2005; Naji 2006; Ross 2004). Vlivným je také přístup, 

který zpravodajskou redakci vnímá jako maskulinní pevnost98 udržovanou na základě 

neformálních vazeb mezi muži a těmi ženami, které přijmou jejich pravidla. Obránci 

pevnosti mají podle této vědecké perspektivy k dispozici velké množství postupů a 

strategií, jak potenciální narušitele (zejména ženy s femininní perspektivou, ať už ji na 

základě dobového a kulturního kontextu definujeme jakkoli) udržovat v jejich 

segregovaných ghettech (Chambers – Steiner – Fleming 2004; Lavie 2004; Melin-

Higgins 2004; Morna 2007; Naji 2006).  

Všechny tyto empirické poznatky i teoretické úvahy nabízejí řadu podnětů a inspiraci 

pro další výzkum a především nezbytný kontext pro vědecké uvažování o možném vlivu 

genderového faktoru v mediální produkci. Jedním z výzkumných směrů v českém 

prostředí tak jistě může být úsilí získat základní statistická data o počtech žen ve 

zpravodajských redakcích, v jejich jednotlivých odděleních i v rozhodovacích a 

manažerských pozicích, o jejich platových podmínkách ve srovnání s muži či věkovém 

průměru, především proto, že tyto údaje v České republice zatím nejsou v systematické 

podobě dostupné. Taková čísla by byla užitečnou zprávou o úrovni rovných příležitostí 

pro muže a ženy v mediálních institucích v České republice. Vyvozovat z nich jakékoli 

obecné závěry týkající se podoby mediálních obsahů by ovšem znamenalo ignorovat 

širokou oblast genderového studia médií, která naznačuje, že vztah mezi pohlavním 

složením mediální produkce a podobou jejích výstupů je složitější. Jak uvádí de Bruin, 

pokud jde o genderový výzkum mediální produkce, soudobá literatura naznačuje změnu 

perspektivy: „Počítání mužů a žen, identifikace jejich pozic a mapování 

zaměstnanostních vzorců je považováno za nutná a užitečná základní data, ale často je 

vnímáno také jako pouhé ulpívání na povrchu zákonitostí fungování mediálních 

organizací. Abychom zjistili, co se ve skutečnosti děje na pracovišti, je nutné vydat se 

dál než ke ‚sčítání těl‘ a začít sledovat specifické sociální praktiky ukotvené ve zvycích a 

pravidlech, jak formálně, tak neformálně, které jsou založené na historii a tradicích a 

udržované lidmi pracujícími v mediálních organizacích.“  (de Bruin 2000: 225) 

                                                 
98 Pojem „mužská pevnost“ (male bastion) užívá Rai (2002), která v souvislosti s masivním nástupem žen 
zejména do anglicky píšících indických novin v 80. letech 20. století píše, že „to bylo, jako by se otevřela 
stavidla. Jakmile ženy začaly dosahovat výsledků v novinářských kurzech a někdo si všiml, jak dovedou 
psát, začaly útočit na mužskou pevnost“ (Rai 2002: 45).   
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Pro svoji analýzu jsem právě na základě rozhodnutí „vydat se dál než ke ´sčítání těl´“ 

zvolila kvalitativní výzkum (analýzu polořízených hloubkových rozhovorů) vycházející 

z konkrétní osobní zkušenosti žen a mužů pracujících ve zpravodajských redakcích (a z 

jejich vlastní interpretace této zkušenosti), jehož cílem je identifikovat na základě 

induktivní logiky případnou přítomnost genderových aspektů v obecném profesním 

diskurzu99, tedy v kontextu mnoha dalších vlivů, které novináři a novinářky považují za 

významné. Rozhovory se přitom cíleně zaměřují právě na širokou oblast profesního 

sebepojetí novinářů a novinářek, aby bylo možné z výpovědí vysledovat implicitně či 

explicitně přítomné genderové odkazy artikulované samotnými profesionály, aniž by 

téma bylo vzneseno přímo mnou. Teprve v poslední sadě otázek jsem se explicitně 

dotazovala na to, jak novináři a novinářky vnímají genderové aspekty profese a pozici 

mužů a žen v redakcích. To mi umožňuje posoudit, do jaké míry je gender jako 

relevantní faktor spontánně přítomný v jejich představách o současné podobě 

žurnalistiky, tedy jaká je jeho relevance v novinářském profesním diskurzu. Na základě 

toho, a také z odpovědí na explicitní genderově zaměřené otázky, pak mohu vyvozovat, 

jak se profesionálové vyrovnávají s nabízenou škálou soudobých „genderových 

diskurzů“. Ta může nabývat různých podob od konzervativního přístupu striktně 

oddělujícího ženské a mužské role, přes dobově podmíněnou politickou korektnost, 

politiku rovných příležitostí, prosazování rovného zastoupení žen a mužů ve veřejné 

sféře až po postmoderní odmítání dichotomního vztahu mezi ženstvím a mužstvím100. 

Také nepřítomnost spontánních genderových odkazů nebo nízká relevance genderového 

faktoru ve výpovědích novinářek a novinářů jsou tak z hlediska výsledků výzkumu 

zásadní. Vzhledem k tradici představené v teoretických východiscích, podle níž je 

                                                 
99 Lavie a Lehman-Wilzig zvolili k odhalení toho, „[z]da a jak gender ovlivňuje zpravodajský produkt“, 
kombinaci tří metod – dotazníkového šetření mezi editory a editorkami izraelské veřejnoprávní 
rozhlasové stanice, hloubkových rozhovorů s nimi a obsahové analýzy jejich zpravodajských výstupů. 
Podle nich totiž nelze spoléhat na žádnou z metod samostatně. Uvádějí dokonce, že dává větší smysl 
analyzovat z tohoto hlediska implicitní genderové odkazy v mediálních obsazích než spoléhat na 
proklamované hodnoty reportérů a editorů, protože profesní etika (neutralita, objektivita aj.) je de facto 
nutí popírat jakékoli genderové, stejně jako jiné ideologické inklinace (Lavie – Lehman-Wilzig 2005: 69–
70). Z pohledu této práce se ale u Lavie a Lehman-Wilziga jedná o naprosto odlišný cíl – v jejich případě 
jde o to, pokusit se odhalit „skutečný“ vliv genderu na mediální produkci. V případě mého výzkumu jde o 
identifikaci toho, jakým způsobem novináři a novinářky ve zpravodajských redakcích v České republice 
deklarují své postoje k genderové tematice, čímž do určité míry naznačují, jak přistupují jak k relevanci 
genderových témat obecně, tak konkrétněji k volbě některého z mnoha možných genderových diskurzů, 
které se v našem sociokulturním a historickém kontextu nabízejí.  
100 Nabízené možnosti samozřejmě nejsou vyčerpávající, jejich pestrost je částečně postižena 
v teoretických východiscích tohoto výzkumu, stěžejní je ale především to, jakých podob (a možných 
kombinací výše zmíněných přístupů) nabývá genderový diskurz právě v profesním diskurzu novinářů a 
novinářek, což je předmětem samotného výzkumu.  
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gender třeba vnímat v širším kontextu dalších strukturních faktorů, a také jako faktor 

individuální, se výzkum zaměřuje v obecné rovině na to, jaké strukturní faktory (vedle 

genderového) a organizační vlivy novináři a novinářky identifikují jako významně 

ovlivňující jejich profesi a jejich pozici v ní101. Cílem je tedy nejen identifikovat 

přítomnost či nepřítomnost genderových aspektů ve výpovědích, ale popsat význam 

faktoru genderu v rámci obecnějšího profesního diskurzu se zaměřením na strukturní, 

organizační i individuální faktory, které profesionálové vnímají jako klíčové.  

Podle typologie feministického výzkumu navržené Steeves (2004: 292–295) by tedy, 

především s ohledem na zájem o diskurz a výpovědi jednotlivců o jejich žité zkušenosti, 

můj výzkum vykazoval charakteristiky postmoderního či poststrukturalistického 

přístupu. Forma a směřování individuálních rozhovorů i navrhované interpretace 

výsledků však do velké míry vycházejí z politicko-ekonomických závěrů o soudobém 

fungování zpravodajských médií (jak je systematicky shrnuje např. McChesney 2008), a  

uchopení metodologie se tak inspiruje propojením strukturalistické a 

poststrukturalistické perspektivy nabízené v teoretických východiscích (McLaughlin 

1999; Meehan 1986, 1999; Steeves 2007; Young 2010). Přestože vycházím z 

perspektivy „feministické politické ekonomie“ (McLaughlin 1999: 327 – srov. 

s Meehan a Riordan 2002: x), cílem tohoto výzkumu není poskytnout komplexní 

přehled o materiálních podmínkách fungování zpravodajských redakcí v České 

republice z genderové perspektivy, který by vyžadoval volbu naprosto odlišné metody, 

metodologie a de facto i epistemologie102. Výzkum profesního diskurzu novinářů a 

novinářek pracujících v denním zpravodajství ani výsledky týkající se přítomnosti 

genderových odkazů v tomto diskurzu žádným způsobem nevypovídají o institucionální 

podobě zpravodajských redakcí v České republice, hierarchiích a vztazích v nich (které 

jsou velmi obtížně postižitelné a bylo by třeba zvolit zcela odlišné metody, např. 

zúčastněné pozorování založené ideálně na infiltraci do prostředí), ani o podobě 

mediálních obsahů, které tyto redakce produkují. Genderový diskurz identifikovaný na 

základě analýzy zpravodajských obsahů českých médií by se pravděpodobně významně 

lišil od profesionály deklarovaného genderového diskurzu, který postihne tento výzkum. 

                                                 
101 viz např. Young (2010) v kap. 2.3.1 
102 Epistemologií míním spolu s Collins „p řeklenující teorii vědění (jako např. pozitivismus)“, 
metodologií pak „obecné principy uchopení výzkumu a aplikace teorie“  a metodou „konkrétní techniky 
užité v rámci vědeckého výzkumu“ (Collins 2000: 261–262, podobně též DeVault 1996: 31). 
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Jeho cílem je prezentovat deklarované postoje103 profesionálů, kteří jsou autory 

zpravodajských obsahů, jež mohou významně přispívat k podobě symbolického 

prostředí v České republice i obecných představ o pozici a rolích žen a mužů ve 

společnosti. Předmětem zájmu je však také alespoň nastínění toho, do jaké míry se 

novináři a novinářky zapojení do tohoto výzkumu cítí za jimi produkované symbolické 

obsahy zodpovědní, tedy toho, jaká je míra jimi vnímané (a zároveň přiznané) profesní 

autonomie.  

Při sběru, zpracování i interpretaci dat vycházím z interpretativního paradigmatu, jak ho 

popisují Lindlof a Taylor (2002), zejména z jeho důrazu na sociální konstrukci reality 

skrze interpretativní praktiky jednotlivců, ze vztahu vzájemné závislosti (a 

rovnocennosti) výzkumníků a těch, kdo jsou zkoumáni, a zaměření na narativní 

techniky a induktivní logiku jako zdroje poznání (Lindlof – Taylor 2002: 11). 

 

3.2 Metody sběru a analýzy dat 
 

Ke sběru dat pro následnou kvalitativní analýzu jsem zvolila metodu 

polostrukturovaných hloubkových rozhovorů104, které Lindlof a Taylor nazývají 

rozhovory s respondenty (respondent interviews)105. (Lindlof – Taylor 2002: 178–179) 

Jsou založené na kladení souboru otevřených otázek, jejichž cílem je získat výpovědi 

respondentů týkající se určitého tématu, situace nebo jejich vnímání určitého sociálního 

prostředí. Běžné je vést všechny rozhovory na základě jednoho připraveného souboru 

otázek (scénáře), ale jednotlivé rozhovory se od sebe mohou i výrazně lišit – vždy záleží 

na konkrétních respondentech a na tom, jak se daný rozhovor vyvíjí. Výběr respondentů 

je založený na předpokladu o patřičné zkušenosti („appropriate experience“) v dané 

oblasti (ibid.: 179). Jak autoři uvádějí, v „lazarsfeldovské tradici“ byl tento přístup 

                                                 
103 Výzkum neaspiruje na postižení „skutečného přesvědčení“ novinářů a novinářek, pracuje s daty 
získanými z rozhovorů jako se sebeprezentací profesionálů pracujících ve zpravodajských médiích, z níž 
je možné do určité míry usuzovat na to, jaké postoje a hodnoty jsou tito lidé ochotni veřejně sdílet, a tedy 
také prezentovat v mediálních obsazích, které tvoří. Míra „pravdivosti“ či autenticity jejich výpovědí není 
předmětem analýzy.  
104 Podle Hendlovy typologie se jedná o rozhovor pomocí návodu, jehož „[n]ávod [...] p ředstavuje 
seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně 
dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata. Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá 
informace, které osvětlí daný problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle 
situace.“ (Hendl 2008: 174–175) 
105 V typologii kvalitativních rozhovorů stojí tento typ vedle rozhovorů etnografických, rozhovorů 
s informátory (jimž se rozhovory s respondenty blíží, ale liší se mírou celkové detailní obeznámenosti 
respondentů se zkoumanou oblastí – respondenti, na rozdíl od informátorů, mluví spíše o své vlastní 
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vnímán jako cesta k získání „zprávy“  o „interakci jednotlivcových vnitřních pochodů“  

s jeho vnějším prostředím. Upozorňují však, že na základě vlivu kritických a 

kulturálních teorií jsou v současném kvalitativním výzkumu respondenti vnímáni spíše 

jako nositelé „mnohočetných, proměnlivých a často protichůdných kulturních 

diskurzů“ , a typický je tak příklon k metodě narativních rozhovorů (ibid.: 179). Z tohoto 

pohledu je možné charakterizovat mnou realizované rozhovory jako metodu na pomezí 

rozhovorů s respondenty a narativních rozhovorů, protože jejich cílem bylo s určitou 

oporou v souboru velmi otevřených, nedirektivních otázek motivovat respondenty k co 

největší otevřenosti, spontánnosti a samostatnému uchopení tématu. Zároveň bylo cílem 

identifikovat právě výše zmíněné – potenciálně mnohočetné i protichůdné – diskurzy 

(profesní i genderové), jichž mohou být novináři a novinářky zahrnutí ve výzkumu 

nositeli, a navrhnout na jejich základě charakteristiku obecného profesního diskurzu.  

V letech 2011–2012 jsem postupně uskutečnila 15 rozhovorů s novináři a novinářkami 

pracujícími v denním televizním, rozhlasovém, tištěném i internetovém zpravodajství a 

v tiskové agentuře, které jsem vybírala na základě požadavku, aby byli nositeli 

„patřičné zkušenosti“ (viz výše – Lindlof – Taylor 2002: 179), tedy aby jejich 

zkušenost s redakčním prostředím a obecně s profesí byla taková, že o ní budou schopni 

relevantně vypovídat, a zároveň aby byli zástupci různých typů zkušenosti. Mezi mými 

respondenty tak byli pracovníci soukromých médií i médií veřejné služby, redakcí 

s celoplošným dosahem i regionálních redakcí, většina z nich s rozsáhlou profesní 

zkušeností. Respondenti byli zároveň vybíráni tak, aby zastupovali různé tematické 

oblasti zpravodajství, typy médií, hierarchické pozice a co nejvíce věkových kategorií. 

Osm mužů a sedm žen ve výzkumu má pestrou profesní historii, vzdělání z různých 

oborů a jejich věk se pohybuje mezi 24 a 56 lety106. První kontakt s nimi proběhl 

nejčastěji prostřednictvím elektronické pošty, následoval obvykle telefonický rozhovor 

směřující k upřesnění času a místa setkání. Rozhovory probíhaly v místnostech redakcí 

určených pro schůzky nebo na veřejných místech (kavárny, restaurace) s nízkou 

hladinou hluku, v jednom případě v domácnosti respondentky (vždy šlo o volbu 

respondentů tak, aby jim prostředí bylo příjemné). Byly nahrávány na zařízení 

zaznamenávající zvuk, jejich délka se pohybovala mezi 49 a 90 minutami, nejčastěji 

trvaly 60–70 minut. Oporou k vedení rozhovoru mi byl seznam otázek seskupených do 

                                                                                                                                               
zkušenosti), narativních rozhovorů (které jsou výrazně postavené na vyprávění příběhu) a ohniskových 
skupin (focus group interviews) (Lindlof – Taylor 2002: 176–183).  
106 Průměrný věk mých respondentů je přibližně 40 let. 
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čtyř tematických oblastí, který je přílohou této práce107, respondenti a respondentky ale 

dostávali dostatek prostoru pro vlastní vyprávění nebo vyjádření a pořadí otázek bylo 

jen orientační, záleželo vždy na konkrétním průběhu rozhovoru. Profesionálům, kteří se 

výzkumu zúčastnili, jsem zaručila anonymitu. Vzhledem k poměrně vysoké personální 

prostupnosti redakcí (většina z mých respondentů a respondentek má zkušenosti 

z několika různých médií) a určitému „komunitnímu“ charakteru novinářské profese 

v České republice (osobní vazby mezi jednotlivými novináři, poměrně malá a sevřená 

profesní skupina) proto nezveřejňuji celé přepisy rozhovorů, z nichž by ve většině 

případů bylo možné respondenty identifikovat, například na základě profesní historie a 

zmínek o ní108.  

Data získaná na základě audionahrávek rozhovorů jsem po jejich přepisu analyzovala 

základními postupy metody zakotvené teorie (Strauss – Corbinová 1999), budování 

samotné teorie ale nebylo mým cílem. Tří typů kódování a opory v paradigmatickém 

modelu využívám jen jako nástrojů k induktivnímu odvození podoby zkoumaného 

diskurzu. Informace z rozhovorů neposuzuji z hlediska jejich „pravdivosti“, ani z nich 

nevyvozuji závěry platné pro situaci v mediálních organizacích v České republice. 

Vycházím z předpokladu, že se jedná o soubor představ novinářů o profesi a jejich 

pozici v ní, který může, ale nemusí být jejich individuální „pravdou“. Posuzování shody 

mezi vnitřním přesvědčením respondentů a jejich manifestovanými postoji není ani 

nemá být předmětem analýzy profesního diskurzu. Jak uvádí např. de Bruin, není 

důležité, jestli výroky respondentek a respondentů jsou pravdivé, či nepravdivé, protože 

zajímavé na studiu organizačních, profesních i genderových identit je především to, jak 

lidé sami vnímají a popisují to, o čem vypovídají (de Bruin 2004: 8). Jsem si také 

vědoma, že analýza na základě patnácti rozhovorů nemůže reprezentativně vypovídat o 

celé profesi denního zpravodajství. Cílem tohoto výzkumu není předložit 

reprezentativní vzorek nebo zobecnitelné výstupy. Už samotná volba metody směřuje 

spíše k získání hloubkových dat sloužících k identifikaci klíčových témat, která mohou 

být součástí profesního diskurzu českých novinářů a novinářek a vypovídat o jejich 

postojích k faktorům ovlivňujícím novinářskou profesi, včetně faktoru genderového.   

                                                 
107 Otázky se zaměřují např. na to, jak respondenti definují novinářskou profesionalitu, profesní hodnoty, 
roli žurnalistiky ve společnosti, jaké jsou jejich představy o kvalitách nutných k výkonu novinářské 
profese i k vedení redakce, jak vnímají pracovní vztahy v rámci redakce i celého oboru a svoji vlastní 
autonomii či podřízenost, jak vypovídají o vztahu svého povolání k soukromému životu atd.  
108 Nahrávky rozhovorů i jejich přepisy uchovávám ve svém soukromém archivu.  
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3.3 Výsledky analýzy 
 

      „Píšeme, netaháme klády na ramenou, abychom to neunesly.“  

 

Výzkum zaměřený na to, jaký význam přisuzují novináři a novinářky denního 

zpravodajství v České republice genderu ve svých výpovědích o faktorech ovlivňujících 

profesi, odhalil díky zvolené výzkumné strategii řadu mimogenderových vlivů, jimiž 

novináři definují charakter své profese a které zaujímají v jejich výpovědích 

významnější pozici než odkazy genderové. Novinářský profesní diskurz je 

v nejobecnějším smyslu možné popsat jako nápadně rozporuplný.109 Kontradikce se 

projevují ve vztahu k mnoha aspektům povolání a typické jsou pro výpovědi o významu 

genderu jako faktoru ovlivňujícího profesi. Spontánně gender ve výpovědích téměř není 

zmiňován, na přímé otázky týkající se vlivu tohoto faktoru odpovídají novináři a 

novinářky převážně popíráním jeho významu. Přestože je však gender jako strukturní 

faktor prezentován jako poměrně málo podstatný, výpověďmi k různým tématům 

nápadně prostupují genderové stereotypy a odkazy k dichotomní (a komplementární) 

podstatě genderových vztahů a rolí. Samotné popírání či přehlížení významu genderu je 

navíc možné interpretovat jako důsledek převahy maskulinní verze genderového 

diskurzu v profesi (Chambers – Steiner – Fleming 2004; Lavie 2004; Melin-Higgins 

2004; Morna 2007; Naji 2006; Rai 2002).  

Výraznou součástí profesního diskurzu je, na rozdíl od genderové tematiky, silně 

ekonomicky deterministický způsob uvažování110, který je v rozporu s paralelním 

vyzdvihováním profesní autonomie a významu jednotlivce v rámci profese (to se 

projevuje i u genderových témat). Novinářky a novináři zdůrazňují význam 

ekonomických aspektů profese a podstata žurnalistiky je velmi často definována skrze 

                                                 
109 Na nehomogennost (britské) novinářské kultury, v níž dochází k neustálému hegemonnímu boji mezi 
dominantními a opozičními významy, upozorňuje Melin-Higgins (2004: 196–198) – viz kap. 2.2.3. Podle 
ní je to důkazem, že novinářské hodnoty nejsou objektivní, ale jsou výsledkem sociální konstrukce, boje o 
symbolickou moc (ibid.: 196–198). 
K napětí a kontradikcím jako klíčovým charakteristikám mediální produkce viz van Zoonen 2000: 30 
(kap. 2.3.2). 
110 Ekonomický determinismus (jako tendence přisuzovat ekonomickým faktorům hlavní význam 
v oblasti komunikace) či přímo ekonomický redukcionismus (jako hodnotově zatížený termín užívaný 
jako kritika přístupu, který domněle redukuje možné vlivy na komunikaci jen na ekonomické faktory, 
resp. je považuje za určující v poslední instanci) je jedním z hlavních témat akademického sporu mezi 
zástupci politické ekonomie komunikace a kulturálních studií, který kulminoval v polovině 90. let 20. 
století (Carey 1995; Garnham 1995; Grossberg 1995; Meehan 1986, 1999; Murdock 1995) – viz kap. 2.3.  
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ekonomickou optiku – jako obchod (Ž5111: „[...] tak tam prostě to s tím obchodem stojí 

a padá a je to základní podmínka toho, aby člověk tu práci vůbec mohl dělat“) . 

Vzhledem k tomuto vnímání žurnalistiky jsou pak pověstný vliv médií na společnost a 

jejich pozice „velmoci“ prezentované jen jako vedlejší produkty ekonomických zájmů 

vlastníků (M4: „[...] proto tady všichni ti zahraniční investoři nakoupili média… a 

někteří to třeba dělají proto, aby měli nějaký vliv, ale často je to vyloženě obchodní 

krok, který se mnohonásobně vyplatí“). Přesto je v rámci profesního diskurzu 

dominantní tendencí zdůrazňovat významný vliv žurnalistiky a odpovědnost, která z něj 

vyplývá, a to i přesto, že v souvislosti s otázkami ohledně společenské role profese 

novináři a novinářky spontánně nastolují příměr k poslání, jehož souvislost 

s žurnalistikou však důrazně popírají (Ž3: „[...] že je to moje profese, proto to dělám, 

nemám pro to nějaké vyšší poslání…“; M4: „[...] poslání to není žádné, je to normální 

práce jako každá jiná [...]“). Pokud jde o tržní principy jako vlivné intervenující 

faktory, nejen novináři a novinářky pracující v soukromém sektoru zdůrazňují význam 

průzkumů trhu, které poskytují informace o preferencích publik, a jejich vliv na podobu 

zpravodajských obsahů (M5: „[...] víme, že to nechce, protože od té televize odchází, 

tak mu nenabízíme složitá témata evropské integrace [...]“ ). Také novinář pracující na 

jedné ze stanic veřejnoprávního rozhlasu přímo v definici podstaty novinářského 

povolání užívá příměr k tržním mechanismům:  

 

M6: Tak jako první mě napadla něco jako reklamní agentura… není to úplně přirovnání, 
které by sedělo, trochu kulhá, ale snažíme se vlastně víceméně nějakým způsobem 
v tom konkurenčním prostředí prodávat, když to řeknu takhle, informace. Jako musí se 
prostě v každém případě zabalit tak, aby byly pro ty posluchače stravitelné.  

 

Jako negativní ekonomický trend v žurnalistice je popisován nedostatek financí 

určených na chod redakcí, který ovlivňuje kvalitu zpravodajských obsahů i status celé 

profese. Faktor finančního ohodnocení jednotlivců se úzce váže na typ média z hlediska 

jeho regionální působnosti (celoplošná vs. regionální a lokální média), ale odkazy na 

finanční podhodnocení zpravodajského provozu jsou velmi typické napříč výpověďmi – 

také novináři z celoplošných médií zmiňují snižování počtů zaměstnanců redakcí, které 

znamená více práce pro ty, kdo zůstávají. Na faktor financování médií se tak úzce váže i 

                                                 
111 Respondentky a respondenty označuji kvůli zachování anonymity jen kombinací hlásek Ž (žena) nebo 
M (muž) a pořadového čísla rozhovoru (7 čísel pro ženy, 8 čísel pro muže). Pohlaví respondentů určuji u 
citací zejména vzhledem k tomu, že může být zajímavé sledovat, jestli se „bytí mužem“ nebo „bytí 
ženou“ v profesi nějak specificky projevuje ve výpovědích respondentů (až na výjimky související 
například s rodinnými závazky toto ve svých analytických závěrech nepozoruji).  
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další z nápadných součástí diskurzu – zdůrazňování časové tísně jako podstatného 

stresového faktoru (nejedná se přitom o odkazy k podstatě novinářské práce jako časově 

náročné, ale o poukazy na negativní trend, kdy na zpracování obsahů mají novináři stále 

méně času). Novináři a novinářky prezentují svoji práci jako uspěchanou, zmiňují důraz 

na kvantitu na úkor kvality a vyjadřují přesvědčení, že to negativně ovlivňuje jejich 

výkony, kvalitu výstupů i jejich pocit z práce.  

Poslední z oblastí, v níž se významně projevuje kontradiktorický charakter 

novinářského profesního diskurzu, jsou výpovědi o významu hierarchií v povolání. 

Nekonzistentní jsou novináři a novinářky ohledně míry důležitosti hierarchie v redakční 

praxi – vyzdvihují vysoký stupeň autonomie jednotlivců a ve výpovědích je jako jedna 

z klíčových charakteristik novinářského povolání zmiňována neúcta k autoritám. Na 

druhou stranu profesi definují jako hierarchickou a rozpor mezi zmíněnou neúctou 

k formálnímu vedení a potřebou jasně nastavených rozhodovacích mechanismů 

v redakci je často explicitně tematizován (M4: „[...] je to především fabrika a jsou tu 

nadřízení a podřízení a někdy je těžké, aby si to všichni uvědomili – z různých důvodů“ ). 

Novináři jsou si vědomi tlaků, které vyvíjejí vlastníci na vedení redakcí, ale věří, že na 

úrovni redakcí mají vlastníci velmi malý vliv. Redakční hierarchii interpretují jako 

praktický nástroj usnadňující rozhodování ve sporných případech, spíše než jako 

uplatňování moci, které je vnímáno jako neefektivní, protože rozhodování v redakci je 

spíše „permanentní diskuse“112 a jednotliví novináři jsou specialisty na své tematické 

oblasti, takže není smysluplné, aby z obsahového hlediska podléhali autoritě 

nespecializovaného pracovníka-manažera. Respondenti zdůrazňují spíše úřední nebo 

manažerský charakter vedoucích profesí (vnímají je jako stojící mimo klasickou 

novinářskou práci, což je i jedna ze strategií, jak se vyrovnat s kontradikcemi v oblasti 

genderových profesních témat – viz níže).  

S hierarchií jsou ve výpovědích jednoznačně spojovány dva faktory – dosah média a 

věk mediálních pracovníků. Součástí novinářského profesního diskurzu je univerzální 

prezentování regionálních a lokálních médií (ale i regionálních redakcí celoplošných 

médií) jako méně prestižních. Nižší status regionálních novinářů (spojený automaticky 

s nižšími platy a obecně horšími pracovními podmínkami) je ale hodnocen převážně 

jako nezasloužený a neodpovídající náročnosti tohoto profesního zařazení. Věk je 

faktorem, kterému respondenti přisuzují význam z hlediska pracovního zařazení – 

                                                 
112 Zdroj: Ž6 
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vyjadřují přesvědčení o tom, že určité pozice v profesi, především ty prestižnější nebo 

hierarchicky vyšší (editorské, komentátorské atd.), by měly být obsazovány lidmi ve 

vyšším věku. Jako české specifikum je napříč výpověďmi prezentován nízký průměrný 

věk novinářů. Respondenti označují profesi jako mladou v důsledku její silné personální 

obměny v 90. letech 20. století, srovnávají tuto situaci se zahraničím a vnímají ji jako 

příčinu řady negativních jevů v profesi. 

 

3.3.1 Gender v profesním diskurzu novinářů a novinářek pracujících v denním 

zpravodajství 
 

Především v souvislosti s hlavní výzkumnou otázkou hledající odpověď na to, jak 

profesní diskurz novinářů a novinářek pracujících v denním zpravodajství v České 

republice konstruuje význam genderu v profesi v kontextu dalších strukturních a 

organizačních vlivů, i její podotázkou, zda čeští novináři a novinářky prezentují gender 

jako významný faktor ovlivňující novinářskou profesi, odhalují výsledky analýzy 

hloubkových rozhovorů kontradiktorický charakter analyzovaného profesního diskurzu. 

Spontánně se genderové odkazy ve výpovědích téměř neobjevují, a to ani přesto, že 

řada otázek v hloubkových rozhovorech směřovala ke zjišťování faktorů, které podle 

respondentů významně ovlivňují charakter profese a pozici jednotlivců v ní. Ani 

v odpovědích na explicitní dotazy týkající se významu pohlavně-genderových aspektů 

profese nepřikládají novináři a novinářky tomuto strukturnímu faktoru výrazný vliv a 

spíše důrazně popírají, že by pohlaví profesionálů ovlivňovalo jejich pozici v rámci 

horizontálního nebo vertikálního členění profese či jejich kvality jako tvůrců nebo 

řídicích pracovníků113. Navzdory tomu jsou ve většině výpovědí směřujících 

k genderové tematice i v řadě jiných přítomné zjevné genderové stereotypy a je v nich 

patrný převažující dichotomní pohled na roli pohlaví ve společnosti. Novinářský 

profesní diskurz je tedy typický absencí genderu jako vědomě reflektované kategorie 

(novináři a novinářky tento faktor spontánně téměř nezmiňují), negací jeho významu, 

jsou-li na něj profesionálové explicitně dotázáni, ale zároveň reprodukcí obecných 

genderových stereotypů, které přisuzují mužům a ženám odlišné charakteristiky i 

společenské role.  

                                                 
113 To koresponduje např. se závěry Lavie a Lehman-Wilziga (2005), kteří považují (na základě vlastních 
i cizích výzkumů) důraz na irelevanci genderových rozdílů za obecný jev v rozhovorech s profesionály 
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Respondenti zdůrazňují význam individuálních osobnostních charakteristik a profesních 

kvalit114 novinářů a novinářek, které nadřazují strukturním faktorům (jakým je i 

gender). Specifická pozice žen je reflektována pouze v souvislosti s mateřstvím 

novinářek a jejich „povinnostmi“ v soukromé sféře, konsenzus je patrný také ve 

výpovědích o nízkém zastoupení žen ve vedení redakcí a mediálním managementu. 

Pokud jde o poměr žen a mužů pracujících na redaktorské nebo reportérské úrovni, 

profesní diskurz zdůrazňuje rovné zastoupení pohlaví v profesi a výjimkou nejsou ani 

odkazy k feminizaci profese jako trendu posledních let. Různé formy znevýhodnění žen 

v profesi jsou racionalizovány jako externí, mimoprofesní vlivy: jako důsledek obecné 

diskriminace žen ve společnosti, jako svobodná volba konkrétních žen (například jejich 

rozhodnutí podřídit profesní kariéru mateřství) nebo jako důsledek jejich pasivity a 

nezájmu (například o řídicí pozice). Další strategií, kterou novináři a novinářky užívají 

k prezentaci genderové diskriminace jako vnějšího jevu nesouvisejícího přímo s profesí, 

je označování řídicích pozic, v nichž ženy chybí, jako manažerských, tedy jako 

„podnikové“ nebo „ekonomické“ záležitosti.  

Stereotypní genderové uvažování se v novinářském profesním diskurzu projevuje 

zejména v souvislosti s odkazy k ženské a mužské „přirozenosti“, pokud jde o odlišné 

komunikační strategie nebo způsoby vedení či akcentaci témat. Typicky se ale objevují 

paralelně s výpověďmi, které takové odlišnosti interpretují jako důsledek individuálních 

charakteristik, nikoli pohlavních rozdílů, a v jejich těsné blízkosti. Způsobem, jak se 

s podobnou rozporuplností vyrovnat, bývá vědomá reflexe genderově stereotypního 

uvažování jako určité profesní strategie – novináři a novinářky tak například vysvětlují 

genderově podmíněnou dělbu práce jako snahu minimalizovat rušivé dopady 

přítomnosti novinářů na událost (například fotografky v porodnicích), získat maximum 

informací (mladé novinářky pověřované rozhovory s politiky-muži) nebo jednoduše 

lépe prodat výsledný produkt (preference mužů ve sportovním zpravodajství a žen 

v oblasti zpráv ze společnosti jako důvěryhodnějších pro příjemce). Je běžné, že 

profesní diskurz zdůrazňuje význam domnělých či marketingovými průzkumy 

ověřených potřeb příjemců mediálních sdělení a explicitně přiznává práci 

                                                                                                                                               
z oblasti zpravodajství. Navíc je podle nich pro respondenty obvykle nepříjemné muset se vůbec 
genderovou tematikou v rozhovorech zabývat (Lavie – Lehman-Wilzig 2005: 67). 
114 O kvalitě mluví novináři a novinářky obecně ve smyslu profesní zkušenosti, ale také v souvislosti 
s konkrétními charakteristikami (inteligence, přehled, zodpovědnost, aktivita, zvídavost, pracovitost, 
schopnost nadhledu aj.), jejichž detailnější analýza však není předmětem tohoto výzkumu, pokud se 
přímo nevztahuje k hlavnímu výzkumnému tématu.  
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s genderovými stereotypy (přisuzovanými publikům, nikoli mediální produkci) jako 

určitou ekonomickou strategii média.  

 

3.3.1.1 Žurnalistika jako genderově slepá profese?115  
 

V obecné a explicitně deklarované rovině je pro novinářský profesní diskurz typická 

velmi slabá role přisuzovaná genderu jako faktoru ovlivňujícímu charakter profese a 

zejména podmínky práce v ní. Spontánní odkazy k roli pohlaví jako takového se 

v rozhovorech vůbec nevyskytly. Jedinými takovými zmínkami, které je možné do 

určité míry vztáhnout k genderovému společenskému řádu, jsou konstatování novinářek 

o jejich rodinné či domácí roli v souvislosti s profesní zkušeností či kariérními 

možnostmi. Je z nich patrné, že v tomto ohledu novinářky do určité míry přejímají 

feministický diskurz odmítající logiku „oddělených sfér“ (Bourdieu 2000; McLaughlin 

1993, 1999; Renzetti – Curran 2003; van Zoonen 2002; Young 2010) a ke svým 

aktivitám v rámci soukromé sféry odkazují (i když někdy s náznakem zlehčení) jako k 

„profesi“ nebo profesní „kvalifikaci“: 

 

L.V.:116 Dělala jste někdy něco jiného? 
Ž5: Kromě toho, že jsem vychovala tři děti, takže jsem kvalifikovaná hospodyně, tak ne  
      (smích). 
 
Ž3: [...] a teď mám ty tři děti, takže já jsem profesí maminka, mám ty profese dvě, [...].  

 

Genderová slepota novinářek a novinářů, tedy popírání (nebo neuvědomování si) 

genderu jako diskriminačního faktoru, se projevuje v nejobecnějších vyjádřeních o 

profesi. Respondenti popírají jakoukoli zkušenost s diskriminací na základě genderu na 

pracovišti a vyjadřují přesvědčení, že podmínky v profesi jsou pro všechny stejné117. 

Zdůrazňují také, že gender není faktorem, který by nějak ovlivňoval jejich uvažování o 

profesi118. Zmiňují dokonce novinářskou profesi jako zaměstnání, které svým 

                                                 
115 Blíže k užití termínu „genderová slepota“ v odborné literatuře z oblasti genderových mediálních studií 
viz kap. 2.2.3 (Ross 2004: 146) a 2.4. Konceptu ale odpovídá i celá řada strategií (popisovaných zejména 
v kap. 2.2.3), které vyplývají ze socializace žen do novinářské profese nebo do hierarchického systému 
organizací a které v literatuře nejsou označovány přímo jako „genderová slepota“.  
116 Iniciálami L.V. a textem v kurzívě budu nadále v ukázkách z rozhovorů uvádět své otázky.  
117 „[...] musím říct, že žena – muž, že je to v podstatě jedno. [...] skutečně tvrdím, že to je prašť jako 
bodni, muž – žena, že to je stejné.“ (Ž1) 
118 „T řeba mě ani nenapadlo, jak vidíte, o tom přemýšlet.“ (Ž6) 
„A není to pro mě důležité – jestli ten text psala žena, nebo muž, pro mě není podstatné.“ (M8) 
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charakterem má předpoklady poskytovat rovné šance mužům i ženám, především proto, 

že se v něm neuplatňuje fyzická síla. V takových sděleních, stejně jako v odkazech na 

rovnost podmínek bez ohledu na domácí povinnosti kolegů a kolegyň, je ale zároveň 

implicitně možné číst skryté genderové stereotypy týkající se rolí mužů a žen (odkazy 

na fyzickou sílu nebo domácí povinnosti jako distinktivní faktor): 

 

Ž2: Já píšu o fotbale a taky jsem ženská. Takže každý spíš k čemu má vztah a co ho 
baví a co ho zajímá. Neřekla bych muž – žena. Píšeme, že jo, netaháme klády na 
ramenou, abychom to neunesly. 

 
M2: Obecně si myslím, že ta média fungují tak, jak se říká, že [...] až nastane ta 
informační revoluce, že se ty ženy budou uplatňovat jako ti muži v těch profesích stejně. 
Tak to si myslím, že ta média k tomu mají předpoklady. To, že máte větší svaly nebo… 
(smích), tak to se opravdu ve většině těch záležitostí neuplatní.  

 
             L.V.: Je jiné být v profesi ženou, než být mužem? 

M6: Tak já se to snažím nevnímat. Ono by to bylo špatně, kdybych omlouval kolegyně 
tím, že prostě chápu, že musí prostě uvařit doma jídlo. Víceméně je to starost každého. 

 

Pokud jde o rovnost podmínek, v některých výpovědích se objevuje rozlišení mezi 

podmínkami pro vstup do profese, které jsou vnímané jako stejné pro muže i ženy 

(podle tohoto přesvědčení tedy nepanuje diskriminace při vstupu do profese), a 

podmínkami následného fungování v profesi, které jsou pro ženy těžší vzhledem 

k charakteristice prostředí („je tvrdé“, „stresové“, „jde v něm o výkon“, je „časově 

náročné“119) a jejich (ženám opět stereotypně přisuzovaným) rodinným aktivitám:  

 

M1: Spíš to mají někdy ty ženské těžší v tom, že to prostředí je tvrdé. Samo o sobě. Je 
to asi podobné jako v politice. Jde tam o výkon, je to stresové, je to časově náročné… a 
teď jde o to, co je jejím cílem. Jestli se víc chce věnovat té práci, nebo víc rodině. Takže 
možná to pro ni může být těžší, do toho prostředí zapadnout a vynutit si tam tu svoji 
pozici. Ale že by nějak měla ztížený přístup k té profesi jako takové, to si nemyslím. Já 
myslím, že to je v médiích tak půl napůl. Dokonce si myslím, že se to u nás tak nějak 
řeší přirozeně. 

 

Z hlediska kvantitativního zastoupení žen ve zpravodajství je v rámci profesního 

diskurzu dominantním přesvědčení, že počty žen a mužů v profesi jsou minimálně 

rovné, silná je dokonce tendence popisovat profesi nepřímo jako feminizovanou120 nebo 

feminizující se121 (ke srovnání s dostupnými, spíše orientačními daty pro Českou 

                                                 
119 Ke vztahu mezi genderem a charakteristikami novinářské profese více níže.  
120 „Když se podíváte do domácí redakce, tak tam je myslím 60... já to fakt nemám spočítané, protože to 
tak nerozlišuju, ale je tam spousta ženských, jo.“ (M6) 
121 „[…] myslím si, že to je zastoupené tak docela spravedlivě… padesát na padesát… ženy jsou na 
vzestupu podle všeho, zdá se tak nějak.“ (M8) 
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republiku viz kap. 2.4, je ale třeba brát v úvahu, že tato data odkazují k celkovým 

počtům žen v novinářské profesi, zatímco respondenti údaj vztahovali převážně k 

vlastní redakci, tedy k oblasti denního zpravodajství). Dojem, že v profesi začínají ženy 

početně převyšovat zastoupení mužů, dva z respondentů podpořili přirovnáním redakční 

práce k profesi vyučujících, která je (na nižších stupních) obecně vnímána jako 

feminizovaná. Jejich zmínka, že na pracovišti je zvykem označovat týmové porady nebo 

redakci obecně jako „sborovnu“, případně že sami užívají k označení redakce tohoto 

pojmu, poukazuje opět na to, že genderové dichotomie v jejich uvažování hrají 

významnou roli, byť to vědomě nereflektují: 

 

M4: jenom to souvisí zase s přístupem ke kariéře, to je jediné, co se projevuje, ale jinak 
je strašně moc novinářek! Tady dokonce jako já z těch lidí, se kterými pracuju, tak já 
tomu říkám sborovna. 
 
M2: [...] tady vždycky, když máme poradu v domácím, tak říkáme, že to není porada, že 
to je sborovna (smích), ale je fakt, že tady... jako i tady na těch vedoucích místech 
převládají jednoznačně chlapi [...].“ 

 

Jak je ale patrné z obou citací výše, součástí vyjádření o početní dominanci žen 

v profesi jsou běžně zmínky o tom, že rozdíly mezi pozicí pohlaví existují, a to 

především z hlediska možností kariérního postupu. Ze získaných výpovědí je možné 

vyvozovat, že novináři a novinářky jsou si vědomi určité disproporce v zastoupení žen a 

mužů na vyšších postech, ale také obecně nižšího zastoupení žen v profesi. Druhý 

případ ale přiznávají jen ve vztahu k mediálnímu systému jako celku (případně 

v souvislosti s konkrétními médii), svoji zkušenost z vlastní redakce vyhodnocují jako 

rovné zastoupení pohlaví:  

 

L. V.: Vy jste to popisoval tak, že ty ženy jsou spíš v marginalizované pozici… 
M2: No samozřejmě všude. Ale jde o tu míru. Já pamatuju ten Respekt, to byl jako 
opravdu… nevím jak to nazvat slušně… bylo to přehnané, jo. Tam jednu dobu nebyl 
vůbec žádný chlap. Teda pardón, žádná ženská, tam byli samí chlapi. [...] Ale zase tady 
u nás v [název média anonymizován – pozn. aut.] je to naopak. 

 

 

3.3.1.2 Horizontální genderová rovnost, vertikální genderová nerovnost: „řadová 

novinařina“ vs. „šéfování“ 
 

Klíčovým tématem genderových mediálních studií je genderově podmíněná dělba práce, 

a to jak na úrovni horizontální (ve zpravodajství typicky v tematické oblasti), tak 

vertikální (pracovní hierarchie) – viz. kap. 2.2.1. Ve sledovaném profesním diskurzu 
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novinářů a novinářek se popírání genderových vlivů  týká především horizontální 

roviny – zejména pokrývání tematických oblastí v rámci zpravodajství. Novinářky i 

novináři odmítají, že by pohlaví profesionála mělo vliv na distribuci témat (resp. že by 

témata byla distribuována rozhodnutím „shora“ podle genderových kritérií) nebo že by 

sami některá témata vnímali jako více „mužská“ či „ženská“,122 a zdůrazňují vliv 

osobnostních charakteristik a individuálních preferencí na volbu tematické oblasti, jíž se 

lidé v profesi věnují: 
 

L. V.: Přidělují se témata? Jak se stane, že se někdo specializuje? Určuje to vedení? 
Doporučuje? 
Ž3: Ne, vůbec ne. Fakt si myslím, že to jde od osobnosti člověka, každý má o něco 
zájem, ten člověk přijde a specializuje se. [...] Takže je to prostě možná shodou 
okolností, že zrovna je volné tohle místo, tak on ho obsadí, [...]. Takže je to nějaká 
nahodilost… ale je to dáno osobností toho autora… a vůbec si nemyslím, že to musí být 
rozdíl chlap – ženská, nevidím v tom žádný rozdíl.  
 
Ž4: Jako „tady máme dneska den kojení, tak si to udělej, protože seš holka“?! (smích) 
Já myslím, že na téhle úrovni typu že tvrdou ekonomiku dělají jenom chlapi, že už to 
nefunguje, že ten rozdíl tam je setřenej. 

 

Přesto je součástí profesního diskurzu také přiznaný vliv pohlaví novináře na to, jakým 

tématům se bude věnovat. Konkrétní výpovědi pak nabízejí řadu odlišných strategií, 

kterými se novináři a novinářky vyrovnávají s nutností přiznat existenci genderované 

dělby práce v profesi, kterou jinak prezentují jako genderově slepou (alespoň 

v horizontální rovině). Klasickou strategií, která se uplatňuje i v případě jiných rozporů 

v reflektování genderu v rámci profesního diskurzu, je racionalizace genderově 

podmíněné dělby práce svobodnou volbou žen, případně jejich pasivitou:  

 

Ž4: Je fakt, že školství teda asi furt dělají víc ženský, ale možná je to prostě tím, že je to 
víc baví. 
 
L. V.: Ono se mluví o tom, že ženy jsou směřovány do oblasti soft news, muži že se 
věnují prestižnějším oblastem... 
Ž7: Tak zaprvé ty ženy asi málo bojovaly o něco jinýho...  

 

                                                 
122 L. V.: Zažila jste, že by někdo distribuoval témata podle pohlaví? Ž7: Ne. Já ne.  
L. V.: Vnímáte některá témata jako mužská a jiná jako ženská? Ž3: Já se přiznám, že tohleto nemám. M4: 
Ne ne ne. Myslím, že v tomhle tady nepanuje většinou, nebo jsem nezaznamenal, že by tady panovala 
nějaká genderová řevnivost. Ne, prostě s rozumem se všechno řeší. 
L. V.: Podsouvá někdo témata? Rozhoduje o genderové dělbě? M1: Já jsem tohle vlastně nezažil nikdy. 
[...], politiku dělali ženský i chlapi, koneckonců chlapi si kolikrát vzali téma o dětech, že budou blbnout 
někde na hřišti s nima… 
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Taková racionalizace opět vychází z dichotomního pojetí odlišných preferencí mužů a 

žen a v některých případech je tato domnělá odlišnost v přístupu novinářů a novinářek 

explicitně vysvětlována odkazem k přirozenosti takového jednání a ke komplementaritě 

mužského a ženského pohledu:  

 
M1: Já si nemyslím, že by byla mužská nebo ženská témata [...] ale je zase pravda, že 
ona třeba možná na ty věci dokáže nahlédnout jinak. [...] je to spíš o tom, ne že by 
někdo chtěl, aby chlapi dělali tahle a ženy tahle témata, ale že se tam přirozeně vytváří 
nějaký náhled. Ženská vybere tohle, muž tohle, a že se to doplní. 
 
M4: Ony k tomu myslím přirozeně tíhnou, k některým věcem…  

 

Klasický patriarchální aspekt ochrany žen jako slabších nebo zranitelnějších je pak 

součástí strategie, která vysvětluje příležitostný vliv pohlaví novináře na distribuci 

pracovních úkolů, pokud jde o „nebezpečné situace“: 

 

M6: Tak když přemýšlíme podle pohlaví, tak je to jenom ve chvíli, kdy prostě posíláme 
toho člověka do nebezpečných situací. Když řeknu třeba řádění fotbalových fanoušků, 
tak tam radši pošleme urostlejšího kluka, než útlou holku. Pokud o to tedy sama 
neprojeví zájem. Tak tohle je spíš to, když je člověk opatrný. Ale jinak si nemyslím, že 
bychom nějakým způsobem… 

 

Ojedinělé je v rámci profesního diskurzu v souvislosti s genderovými aspekty dělby 

práce akceptování diskriminačního profesního statu quo jako něčeho normálního. 

Přisuzování méně prestižních témat ženám podle takového postoje přirozeně vyplývá 

z „horší pozice“ žen v rámci profese. Citaci níže je dokonce navzdory určité ironii 

přítomné ve výpovědi obtížné interpretovat jinak, než že se novinář ztotožňuje 

s představou, že ženy jsou „podřadnějšími členy redakce“: 

 

M2: Tak v tom je taková diskriminace normální, jako že ta lepší témata mají chlapi, 
ekonomika, politika, kromě těch reportérek, které musejí mluvit s těmi politiky, a 
protože ty holky mají horší pozici, tak dělají to zdravotnictví a školství. 
L. V.: A to vy tak vnímáte, že to tak opravdu je? 
M2: To tak funguje, no… jako ony mají ty děti, tak stejně furt chodí k doktorovi a do 
školy, tak ať si to dělají i v práci, no… a je to škoda, nebo takhle, nevím, jestli je to 
škoda, ale zrovna to zdravotnictví, to je taková poměrně významná věc a dá se dělat 
dobře, a když se automaticky tímhle řekne, že to je pro ty podřadnější členy redakce, tak 
to podle toho vypadá, no. 

 

Vliv pohlaví je jednoznačně přiznáván ve výpovědích, které se týkají pozice jednotlivců 

v rámci profesní hierarchie. Jedná se vedle přiznaného vlivu rodičovství (nebo obecně 

starosti o domácnost), kterému se věnuji samostatně níže, o jedinou oblast, v níž je 
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diskriminace žen explicitně vyjadřována a jednoznačně negativně reflektována (i když i 

tady je častou tendencí racionalizace takového stavu). Typické je zdůrazňování rovnosti 

podmínek pro ženy a muže v redaktorské a reportérské rovině a vztahování nerovnosti 

podmínek čistě na úroveň řízení mediálních podniků. Takovou nerovnost pak ve 

výpovědích výjimečně zastupuje i metafora „pánského klubu“, která připomíná termín 

„old boys club“ užívaný v anglofonní literatuře (viz kap. 2.2.2 – Chambers – Steiner – 

Fleming 2004; Kim 2006; Lavie 2004; Melin-Higgins 2004; Morna 2007; Robinson 

2004; Van Zoonen 1998; Wooten 2004), nebo „kalhot“ jako domněle schopnější části 

lidstva123: 

 

Ž4: Nemají to jiný (ženy – pozn. aut.) v té profesi novináře, co si myslíme my, že je 
novinařina. Prostě ten člověk, co chodí, dělá reportáže, točí rozhovory, dává dohromady 
investigativní materiály, v tom si myslím, že to jiný nemá. Má to jiný pak v těch vyšších 
levelech toho mediálního podniku. Že se tam nedostane.  
 
Ž6: Mezi reportéry, když se rozhlídnete, tak je spousta holek, protože to jsou takové ty 
pracovité včeličky124, co si budeme namlouvat. Když se podíváte po manažerských 
pozicích v médiích, tak tam už je dost málo žen, na můj vkus, tam si myslím, že by jich 
mohlo být víc. 

 
V úvahách o nízkém zastoupení žen ve vyšších pozicích mediálních institucí je 

zohledňován také typ konkrétního média s klasickým poukazem na vyšší přítomnost žen 

v periodicích s ženskou cílovou skupinou, tedy mimo oblast denního zpravodajství125. 

Z některých výpovědí je patrné, že ačkoli novinářům nechybí informace o genderovém 

složení redakcí (z externích analýz nebo osobní zkušenosti), genderové úvahy nejsou 

spontánní součástí profesní sebereflexe, a to ani v případě novinářek:  

 

Ž3: [...] tak pravda je, že třeba ve vedení redakce moc žen není, když mám takhle 
genderově zauvažovat. A četla jsem nějaký výzkum na ženském fóru, že to někdo 
mapoval, že tam z toho vyznělo, že ve vedení redakcí je hrozně málo žen, bylo to 
vypočtené vysloveně do desítky. Pravda je, že když jsem na poradě, tak jsem tam 

                                                 
123 „No já si myslím, že pánský klub pořád ještě existuje, nicméně jsem měla to štěstí, že jsem ho po 
většinu doby byla ušetřena. [...] Ne, je asi fakt, že se pořád na kalhoty nahlíží jako na tu schopnější část 
lidstva, i v médiích. Co se týče ne úplně úrovně redaktor, editor, ale pokud jsou takové ty rozhodovací 
funkce výš a výš... ono stačí se podívat na to, kdo v českých médiích pracuje – kolik máme ředitelů 
Českých televizí, Českých rozhlasů, kolik máme ředitelů nebo šéfredaktorů celoplošných deníků – tam 
myslím, že ty ženský nejsou.“ (Ž4) 
124 Přirovnání reportérek k „pracovitým včeličkám“ je opět jedním z příkladů, jak v nereflektované rovině 
respondenti přisuzují ženám odlišné kvality než mužům, resp. jak uvažují v dichotomiích a pracují 
s představami o kolektivních atributech pohlaví.  

125 „Asi šéfredaktorek tady úplně tolik není, a když už se řekne šéfredaktorka, tak už to přece jen trochu 
inklinuje k segmentu časopisů pro ženy. Případně těch o životním stylu. Asi tu není pořád úplně běžné a 
nepamatuju si za poslední dobu, že by se to stalo, kdy by celostátní deník, případně nějaké zavedené 
zpravodajské periodikum, třeba týdenní, mělo šéfredaktorku.“ (M8) 
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většinou… tak jsou tam asi tři ženský a denně na poradě vlastně jenom já a občas jedna 
editorka [...] ale jinak tam teda ženy nejsou, no.  

 

Stejně jako v případě genderově podmíněné dělby práce na horizontální úrovni, 

uplatňují novináři a novinářky i ve vztahu k objasnění diskriminace žen na úrovni 

vedení řadu strategií, jejichž cílem je racionalizovat tuto nerovnost. Typické je 

přisuzování odpovědnosti za nepřítomnost žen ve vyšších pozicích ženám samotným (a 

to především přiznaně pocitově, bez argumentů pro takové tvrzení) – nedostatečné 

zastoupení žen je prezentováno jako důsledek jejich pasivity a nezájmu (zde je 

příznačná psychologizace genderové dichotomie – viz Ž1 níže), případně jako svobodná 

volba těch, které dávají přednost péči o děti před profesní kariérou:  

 

M8: V tuhle chvíli mám pocit, že ani nebylo, že by tam stály zástupy kandidátek a 
uchazeček o tuhle pozici… ale je to skutečně jenom pocit. Vnímám prostě ženy 
v médiích, ale nesleduju, že by měly nějaké tendence o takové pozice usilovat, ale 
systematicky to nesleduju. 
 
Ž1: Vím, že nebyly ženy na šéfovských místech v určité době… ale ono zase najít 
ženu… ono když ji chcete najít, tak to není zas tak jednoduché. [...] Ony ty ženy se 
obecně nechtějí tolik projevovat. [...] Protože nejsou tak extrovertní a nemají tolik 
exhibicionismu v sobě. 
 
Ž4: I když pak je otázka, jestli o to ty ženský stojí, jestli jim nestačí, že mají nějaké 
místečko někde, svoje jistý, a pak mají čas vyzvednout děti ze školky, ze školy... to je ta 
letitá otázka toho, proč je těch žen někde míň. [...] Nevím, jestli to je předsudek, nebo 
fakt ta neochota těch žen jít do toho, vzít na sebe to riziko, což se taky používá jako 
argument a taky to tak může být.  

 

Jedna z respondenty nabízených explikací nepřítomnosti žen ve vyšších pozicích 

odpovídá poznatkům genderových mediálních studií o skleněném stropu jako důsledku 

„homosociálního chování mužů“ (Lowrey 2004: 27 – viz kap. 2.2.2). Podle této teorie 

mají muži tendenci vyhýbat se jednání se ženami kvůli sebeobraně před nejistotou, 

kterou takové jednání vzbuzuje, protože není dostatečně předvídatelné. Také novináři a 

novinářky v mém výzkumu vysvětlují absenci většího množství žen ve vedení redakcí a 

mediálním managementu jako obranný mechanismus mužů či strategii ulehčující 

pracovní situaci (strategii z pohodlnosti), spíše než jako zlou vůli nebo záměr. 

Samozřejmou součástí takových výpovědí jsou klasické genderové stereotypy týkající 
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se „silných a slabých stránek“ mužů a žen, jejich odlišnosti a případně komplementarity 

pohlaví126: 

 

Ž7: [...] skleněný strop jim (ženám – pozn. aut.) nastavují muži. Kdo jiný, ti muži jsou 
tam nahoře a oni si pod sebou udělají ten skleněný strop. A zase: není to tím, že jsou zlí 
a zapšklí nebo tak, to vůbec ne. Ale je to tak, že ženská myslí jinak, opět je důležité říct 
– ne hůř ani líp, prostě jinak – a v momentě, kdy by ta žena měla ten strop prorazit a 
začít tam s tou grupou nějakým způsobem soužít, tak oni mají komplikace. Protože oni 
se musejí naučit pochopit, co ona říká. Takže oni si nechtějí hoši komplikovat život, tak 
je tam nepouštějí. To je celý (smích). 
 
Ž6: A [jméno anonymizováno – pozn. aut.] v tomhle má jiný přístup, on je otevřený těm 
ženám a ženskému elementu a nebojí se toho. Chlapi podle mě se toho svým způsobem 
bojí. A on naopak si myslím z toho umí využít ty silné stránky. Což já vždycky říkám, 
že nejslabší stránkou mužů je, že neumějí využívat silné stránky žen. A on tohle udělal 
jinak, je nás tam víc holek, které mají docela důležité pozice, a ta mužská část to 
samozřejmě někdy nese trochu úkorně, protože na to nebyli zvyklí.  

 
Výjimečně se ve výpovědích objevují zmínky, které naznačují, jak obtížné je i pro muže 

prosadit zvýšení počtu žen ve vedení redakce nebo v redakci s nízkým zastoupením žen 

na všech úrovních, a poukazují na další možné strategie vylučování žen v rámci profese. 

Jeden z novinářů popisoval odmítavý postoj mužské části redakce a způsoby, jakými se 

ostatní muži jeho snaze posílit přítomnost žen v redakci bránili – zejména akcentací 

pozice žen na pracovišti jako objektů touhy a poukazováním na možný sexuální podtext 

takových snah respondenta:  

 

M2: Já jsem se to pak snažil měnit, ale vlastně to mužské osazenstvo se proti tomu 
hrozně bránilo, a nějak podvědomě asi, že je tam beru (ženy – pozn. aut.)… já nevím, že 
s nima chci chodit, takovéhle úplné nesmysly, jako kdyby to bylo na vojně, asi tak. 

 
Specifickou strategií, jak se vyrovnat s diskriminací na úrovni vedení redakcí a 

managementu mediálních institucí, je symbolické vytěsňování tohoto jevu mimo 

profesní oblast. Diskriminace žen na úrovni řízení médií je pak racionalizována jako 

důsledek obecných genderových vztahů ve společnosti („společnost jako celek ještě 

                                                 
126 Mezi výpověďmi se objevuje i stereotypní odkaz na přijetí „mužských“ způsobů chování u těch žen, 
které získají pozici na úrovni managementu – citace níže připomíná závěry řady autorek a autorů týkající 
se strategie „bytí jednou z nich“, bytí jednou z „pánského klubu“ (Gallego et al. 2004: 48–49, Hardin – 
Shain 2006: 324, Melin-Higgins 2004: 199): „Ženská, která chce dělat v nějaké manažerské pozici, to 
určitě má obtížnější, protože to prostředí se na ni dívá s větší nedůvěrou než na toho chlapa. Řekla bych, 
že to ani není záměrné, je to takový stereotyp, který… přece jen když se podíváte v pražských redakcích 
na manažerské týmy, tak ženy se tam prakticky skoro neobjevují, a těch pár bab, které já mezi nimi znám, 
tak to jsou takové ty ženské, které se chovají opravdu jako muži... (Ž5) 
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není připravená ženy akceptovat“127) nebo jako problém v oblasti, která již není 

„mediální“, ale spíše „podniková“, „strategická“ nebo „ekonomická“.  

 

Ž4: Já si myslím, že právě na téhle úrovni té aktivní novinářské práce to není. Spíš na té 
úrovni toho vedení. To už je pak podniková věc, to není ta mediální už. Já nevím, to je 
ve všech podnicích – a nevím, proč to tak je.  
 
M1: Vedení u nás je čistě mužské, ale to jsou takové ty věci strategické a ekonomické, 
s kým ano, s kým ne, jakou reklamu ano… 

 

3.3.1.3 Ženy ve vedení – osobnostní kvality vs. gender 
 

Rozporuplnost typická pro celý novinářský profesní diskurz se výrazně projevuje také 

ve výpovědích o roli žen ve vedoucích pozicích v mediálním odvětví, dalším 

z výrazných témat genderových mediálních studií (viz kap. 2.2.3). Vyjádření obsahují 

jednoznačné odmítání možnosti, že by přítomnost žen na významných postech mohla 

proměnit charakter profese nebo že by ženy ve vedení jednoduše měly jiné kvality než 

muži, ale zároveň reprodukují klasické genderové stereotypy přisuzující ženám jiné 

charakteristiky, zejména pokud jde o způsoby komunikace a řízení (srov. kap. 2.2.3 – 

Frőhlich 2004: 71). Možnost, že by prostá přítomnost žen vnášela do vedení redakcí 

nebo vyšších úrovní mediálního managementu kvalitativní změnu, je jednoznačně 

odmítána konstatováním, že kvality jednotlivce jsou na jeho pohlaví nezávislé. 

Vyzdvihovány tak jsou především individuální schopnosti128, dispozice (chytrost129) a 

profesní zkušenosti130 konkrétních mužů a žen a strukturní faktory jsou odmítány právě 

s ohledem na tyto individuální kvality:   

  

M6: Já teda sám pro sebe jsem nikdy neposuzoval lidi podle toho, jestli to je starý, nebo 
mladý člověk, muž, nebo žena, prostě lidi jsou buďto chytří, nebo hloupí, dobří, nebo 
špatní (teď myslím charakterově) […] buďto je člověk dobrý novinář, nebo je špatný 
novinář, a nesouvisí to s tím, jestli je chlap, nebo ženská. 
 
Ž6: Nenene, to záleží každý od každého. Může být skvělý manažer muž i žena, to není 
to hlavní kritérium.  

 

                                                 
127 L. V.: Máte tedy pocit, že dneska to má žena v novinařině jiné než muž? 
Ž7: V takové té řadové, tvůrčí novinařině ne, ale prostě žena se nedostane k šéfování. To platí, no. Ta     
společnost jako celek ještě není připravená ženy akceptovat, protože furt je tady, i když čím dál míň, 
opravdu, ale furt je tady takový to... ty 3 K pro ženu, žejo... 
128 „Já jsem možná feministka, ale já si myslím, že když je někdo schopnej, tak je jedno, jestli má takové 
či onaké pohlavní znaky.“ (Ž4) 
129 „Prosím vás, já opravdu hodnotím lidi jenom podle toho, jak jsou chytří... já to neumím jinak.“ (Ž7) 
130 „ Jako jestli je to ženská nebo chlap, na tom podle mě vůbec nezáleží. Já věřím na to, že ta zkušenost je 
přínosem.“ (Ž5) 
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Z výpovědí je ale patrné, že novináři i novinářky disponují určitými zvnitřněnými 

představami o odlišných dispozicích žen a mužů (ať už se jedná o přejímání obecných 

stereotypů nebo zobecněnou osobní zkušenost) a že tyto stereotypy jsou v konfliktu 

s jejich představami o slabém významu faktoru pohlaví. V rámci profesního diskurzu je 

tak velmi typická paralelní přítomnost obou postojů v jediné výpovědi a liší se pouze 

způsoby reflexe takového rozporu, případně strategie, jak konflikt rozsoudit. Obecně je 

možné říci, že častá je nerozhodnost ohledně toho, zda jsou svým významem nadřazené 

osobnostní charakteristiky, nebo naopak domnělé kolektivní dispozice každého 

z pohlaví131 (srov. s teoretickou diskusí v kap. 2.1). Navzdory explicitně jmenovaným 

rozdílům v dispozicích žen a mužů ale převládá představa, že individuální osobnostní 

charakteristiky jsou domnělým pohlavním rozdílům nadřazené: 

 

Ž7: [...] tak mně se zdá, že žena je systematičtější, menší chaot. Chlap jako víc přelítává 
od věci k věci. Žena má ráda větší pořádek v distribuci úkolů. A to je X takových 
drobností... [...] zjistíte, že to, že tam drtivá většina chlapů na manažerských pozicích 
nezvládala svoji práci absolutně a stála za hovno, bylo proto, ne, že to byli chlapi, ale že 
oni stáli za hovno jako lidi – profesionálně. Takže já jsem fakt opatrná ohledně toho 
žena – muž.  
 
M1: To záleží na té konkrétní ženě.[...] Ona má jiné zbraně, a tím nemyslím, že si 
vezme výstřih. Ale umí jednat jinak než třeba ješitný chlap. Umí ustoupit, umí s ním 
jednat jiným způsobem, a umí takhle jednat i s další ženskou. Někdy to je 
konstruktivnější… ale vážně záleží na tom, kdo to je. [...] A není to tím, že by to byl 
chlap nebo ženská, ale je to osobnostní.  
 

Spíše výjimečné je přesvědčení (nezpochybňované odkazy na osobnostní 

charakteristiky), že ženy díky svému specifickému přístupu (kolektivnímu, 

femininnímu) mohou vnést změnu do způsobů řízení týmu nebo do tematické skladby 

obsahů. V takových případech je ale specifický způsob komunikace nebo rozhodování 

žen vysvětlován tak, že se nabízí interpretovat ho jako důsledek odlišné zkušenosti (žen 

žijících v kultuře, v níž se životní zkušenost žen a mužů liší s ohledem na různé 

společenské role, které jsou jim tradičně přisuzovány), spíše než jako danost vyplývající 

z „přirozených“ rozdílů mezi muži a ženami:  

 

                                                 
131 „Tak určitě čtu, že ženy mají jiný pohled a chtějí víc řešit… nebo jak se říká, že ženská zvládne víc 
věcí najednou – tak určitě jsme jiné než chlapi. [...] Ale já si stejně spíš myslím, že to je o osobnosti toho 
kterého člověka, a ne o tom, jestli to je chlap, nebo ženská. Ale – možná ne, jo. Já to nevím.“ (Ž2)  
„Takže na tohle byla šéfka určitě pečlivější a víc ji i zajímalo to, co nesouviselo přímo s prací – co kdo 
dělá, dalo se s ní víc prostě pokecat jako s normálním člověkem [...]. Ale nevím, jestli to bylo tím, že je 
žena, nebo to bylo osobnostní.“ (M3) 
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Ž4: Protože ona má (žena ve vedení – pozn. aut.) jednu velkou výhodu. Ona myslím si, 
a je to možná předsudek, ale tak to pociťuju i já jakožto malá paní vedoucí, ona se na 
toho člověka dívá nejen jako na pracovníka a zaměstnance, od kterého potřebuje nějaký 
výkon, ale jako na člověka. Takže dokáže pochopit, že když máš nemocnou babičku, tak 
holt potřebuješ z práce odjet o dvě hodiny dřív, protože ji potřebuješ hodit do 
nemocnice. Což jako chlapi netvrdím že nechápou, ale leckdy ano, nechápou. [...] muži 
v tomhle moc nežijí, v té praktické rovině všednodennosti. Takže věřím, že jsou témata, 
na která může ta žena nahlédnout jinak a není to nezajímavý pohled.  

 
V ojedinělých případech je gender vnímán jako významný faktor ovlivňující způsob 

(„styl“) řízení, ale až sekundárně, vedle faktoru kvality – je-li podle takového vyjádření 

splněna podmínka kvalitativní srovnatelnosti jednotlivců na úrovni řízení, je možné 

uvažovat o tom, že ženy do vedení vnášejí jiné přístupy. Takové vyjádření je v kontextu 

celkové promluvy respondentky možné interpretovat jako odmítání kvótního zastoupení 

žen v různých oblastech veřejné sféry: 

 

L. V.: Máte pocit, že žena ve vedení by byla jiná než muž ve vedení? 
Ž7: Já o tom přemýšlím... to je jako když se mě někdo ptá, jestli by neměly ženy jít do 
politiky. Jako jo (unaveně, znuděně), ale musely by to bejt kvalitní ženy. A to samé platí 
pro ženy v žurnalistice. Pakliže z mého pohledu kvalitní žena bude šéfem v médiu, kde 
je dosud stejně kvalitní muž, tak bude mít jiný styl řízení. Ale neříkám, že horší nebo 
lepší. Bude jiný.  

 

3.3.1.4 Problém těch druhých: vnější příčiny nerovného postavení žen v profesi 
 

V kapitolách výše jsem nastínila některé ze strategií, jimiž se novináři a novinářky 

vyrovnávají s nápadnými rozpory ve výpovědích týkajících se genderových aspektů 

jejich profese. Racionalizace nerovného postavení žen, potřeba vysvětlovat odchylky od 

jinak převažujícího ideálu či normy genderově slepé profese, která oceňuje jednotlivce 

jen na základě jejich profesních kvalit, je pro novinářský profesní diskurz 

charakteristická. Na základě výpovědí lze identifikovat celou řadu strategií, kterými 

profesionálové vysvětlují diskriminaci žen (nebo přinejmenším zohledňování faktoru 

pohlaví v určitých aspektech práce) vnějšími, mimoprofesními vlivy. Novináři a 

novinářky případnou genderovou nerovnost na pracovišti prezentují jako důsledek 

celospolečenského genderového řádu a jeho konkrétních projevů a související vnitřní 

příčiny, jakými jsou organizační principy v rámci novinářské profese nebo zájmy 

vlastníků médií, spíše upozaďují132.  

                                                 
132 „[...] to bysme se dostaly k tomu, že jako celkově je tady gender problematika pobuřující. Ale to 
neplatí jenom pro novinařinu.“ (Ž7) Respondentka v této výpovědi sice naznačuje, že genderová tematika 
je problematickou oblastí české společnosti obecně, ale dále v diskusi již tuto myšlenku nerozvíjela a 
spíše situaci v duchu svých ostatních výpovědí bagatelizovala (viz jiné citované výpovědi Ž7). 
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3.3.1.4.1 Slaďování profesního a osobního života jako kariérní brzda pro ženy 

Vedle nerovností v rámci profesní hierarchie, kdy ženy podle respondentů a 

respondentek nedosahují dostatečného zastoupení na vyšších úrovních řízení redakce a 

mediálních institucí, je mateřství jednohlasně prezentováno jako další z faktorů, které 

negativně ovlivňují pozici žen v profesi. Ve výpovědích se projevuje klasický 

genderový stereotyp přisuzující ženám automaticky větší zodpovědnost za „soukromou 

sféru“, tedy za péči o domácnost a její závislé členy, než mužům. Tento stereotyp však 

respondenti obvykle dávají do souvislosti s obecnými pravidly fungování společnosti  

(„pořád je to u nás tak...“, „tenhle náš svět je pořád takový...“) a ve výpovědích se od 

něj implicitně distancují. Dokud žena nemá rodinu, je akceptována jako „plnohodnotný 

kolega“133, a mateřství je tak prezentováno jako hlavní, ne-li jediný faktor, který pozici 

žen v profesi odlišuje od pozice mužů, a to vzhledem k časové náročnosti novinářského 

povolání (která ovšem není vnímaná jako profesně specifická):  

 

Ž2: Neřekla bych (že pozice žen v profesi je jiná – pozn. aut.), spíš bych řekla, že ženy 
mají potom větší problém to skloubit, protože pořád je to u nás tak, že o děti se starají 
většinou ženy, o domácnost to samé [...]. 
 
M4: No tak ženy mají nevýhodu, že tadyta práce vyžaduje hodně času a že tenhle náš 
svět je pořád takový, že by se ženy měly starat o jiné věci než o kariéru… [... ] nesouvisí 
to s tím, že by byly nějak neschopnější, ale je to fakt tím, že zůstávají prostě doma 
s těmi dětmi, a ve chvíli, kdy už prostě máte tu rodinu, tak na to nemáte tolik času. 
 
Ž3: No… já si myslím, proč jako v té profesi ty ženy moc nejsou, že to je časově takové 
strašně náročné a nepředvídatelné. Takže proto tam prostě nemůžou vysedávat do 
večera, nebo když mají rodinu. Ony tam jsou jako mladé, nebo dokud nemají rodinu, ale 
potom často když založí rodinu, tak z té profese odejdou. 

 

Obecnou genderovou dělbou rolí ve společnosti je vysvětlováno i přesvědčení, že pro 

muže otcovství neznamená podobný zásah do profesní kariéry jako pro ženy134. Ženy, 

které dají přednost kariéře a jejichž partner převezme hlavní zodpovědnost za 

domácnost, jsou považovány za výjimku („ale žijeme v realitě“ ) a mateřství a kariéra 

                                                 
133 „No do té doby, než třeba ta žena otěhotní, tak je to totéž, pořád je to stejný, tak to vnímám já. Je to 
plnohodnotnej kolega, není pro mě rozdíl kolega žena, nebo muž. Pro mě to rozdíl vůbec není.“ (M3) 
134 „[...] to je takové nahouby pro ženskou, protože chlap si může být v práci do kdy chce a ženská se 
postará – musí to dítě někdo vyzvednout a tak. U nás to prostě je bohužel tak. Myslím, že obecně v Česku 
to víc leží na těch ženských a že pak mají víc problémů v práci. (Ž2)  
Podobně také: „Tam předpokládám, že ti chlapi to mají trochu jednodušší. Pokud nemají za manželku 
novinářku (smích).“ (Ž6) Je příznačné, že respondentka připouští nadřazení kariéry nad starostí o 
domácnost u novinářek pouze v ironické poznámce, přesto se ale jedná o důležitý odkaz k možné 
specifičnosti povolání z hlediska rovnosti mužů a žen při slaďování soukromého a profesního života, jak 
je patrné i z jiných výpovědí.   
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jsou prezentovány jako vzájemně se vylučující. Na muže, který by se ženou sdílel péči o 

domácnost, je nahlíženo prizmatem tradiční dělby práce jako na „maminku“. Zároveň 

se u žen nepředpokládá, na rozdíl od mužů, že by přisuzovaly profesi vyšší prioritu než 

rodině (pokud už rodinu mají), i když všechny výše zmíněné stereotypy jsou 

relativizovány poukazem na vliv individuálních charakteristik a schopností135:  

 

Ž5: Pro ženskou, která chce mít rodinu, si myslím, že v té branži určitá omezení 
v určitém životním období jsou, protože… ona si to může teda vyřídit tak, že tu 
maminku dělá doma chlap, jo… ale žijeme v realitě a když se podívám okolo sebe, tak 
bych řekla, že to moc nefunguje a holky z branže, které mají trochu ambice a baví je ta 
práce, tak nevím o nich, že by byly vdané a že by toužily po dětech. [...] z hlediska té 
firmy, která vás platí, tak je samozřejmě daleko cennější chlap, který do toho odevzdává 
90 procent své energie, než ženská, která to má napůl. [...] pořád teda u toho chlapa je to 
jiný, protože ta priorita jejich jasná je v té práci, u té ženské je to přinejmenším fifty 
fifty. Ale taky neříkám, že všechny ženy to mají jinak, a všichni chlapi… zase to 
závisí…  

 
Oproti setrvávání ve stereotypním uvažování o genderově podmíněné dělbě rolí nebo 

jejímu prostému akceptování v citacích výše se určitý profesní ideál rovnosti šancí pro 

obě pohlaví projevuje ve výpovědích, které oceňují muže, pro něž je samozřejmostí 

slaďovat pracovní a rodinné aktivity:  

 

Ž3: Já musím říct, že je vždycky velice příznivé slyšet, že šéf komentátorů, který má tři 
děti, tam se často stane, že ho sháním v půl páté a potřebuju něco, a oni řeknou: 
„Zavolej mu domů, on hlídá děti.“ A často se stane, že se ti muži omluví z porad, 
protože hlídají a střídají se s manželkou… a tak, takže musím říct, že jako žena to ráda 
slyším, že někdo to taky takhle řeší…  

 
Ž5: Já jsem si vždycky říkala, že můj šéf je magor, který té práci obětuje opravdu celý 
svůj život, tak taky je jiný, když má doma dvouletého chlapečka... 
 

 
3.3.1.4.2 Publikum, respondenti a jejich předsudky jako alibi: diskriminace na základě 

genderu jako profesní strategie 

Běžnou součástí novinářského profesního diskurzu je konstatování, že genderově 

podmíněná dělba práce v rámci profese je v určitých specifických případech aplikována 

jako záměrná strategie. Jde jednak o snahu minimalizovat dopady přítomnosti novináře 

či novinářky v případech, kdy je tato přítomnost vnímána jako rušivá – podle jednoho z 

respondentů jsou tak například do porodnic vysílány spíše fotografky, než 

                                                 
135 „Ale zase to není úplně univerzální, protože teď reportérské oddělení vede kolegyně, která má dvě 
malé děti, její zástupkyně má taky dvě malé děti, jenom chci říct, že to záleží fakt na osobnosti toho 
pracovníka. Že i když máte děti, tak si to můžete nějak zorganizovat.“ (Ž3) 
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fotografové136, zřejmě na základě tradičního vnímání porodu jako výlučně ženské 

záležitosti. Nápadnější jsou ale ve výpovědích odkazy, které interpretují genderově 

podmíněnou dělbu práce jako zájem redakce – především jako snahu získat od 

respondentů co nejvíce informací. Tyto případy jsou zmiňovány v takovém rozsahu a 

jedná se o natolik podobné situace (typické jsou zmínky o tom, že důležité rozhovory 

s politiky realizují mladé kolegyně), že připomínají téměř oborové klišé. Zároveň jsou 

prezentovány jako výjimka z jinak genderově korektního přístupu k dělbě tematických 

oblastí mezi jednotlivé novináře a novinářky. Typické pro ně je, že genderově 

stereotypní optika (v případě rozhovorů s politiky zjevná sexualizace mladých žen 

v profesi a heteronormativita týkající se předpokládaného zájmu politiků o druhé 

pohlaví) je vysvětlována jako důsledek okolností mimo redakci – v tomto případě na 

straně respondentů (politiků – mužů): 

 

M2: […] ono se to tak dělá, že když je třeba něco vytáhnout z politiků, tak se tam 
pošlou mladé kolegyně. To jako funguje, no. To je tak.  
 
Ž1: [...] když přijdete na rozhovor s nějakým politikem vy, a přijde tam vošuntělej starej 
mužskej, no, tak ten politik se bude před vámi třeba víc vychloubat, bude otevřenější… 
ale to jsou ty biologické rozdíly a biologické danosti… nebo naopak vás bude 
považovat za slepici… ale to jsou ty biologické rozdíly…  
 
M5: Jednu naši velice krásnou reportérku jsme na [název média anonymizován – pozn. 
aut.] nasazovali zcela záměrně na některé politiky, protože jsme věděli, že jí řeknou víc. 
 

Domnělá stereotypní očekávání na straně příjemců mediálních sdělení jsou dalším 

důvodem, kterým respondenti vysvětlují případy, kdy se v profesi zohledňuje při 

přidělování práce pohlaví redakčního pracovníka. Faktor genderu se v těchto případech 

uplatňuje jako ekonomická, tržní strategie (v případě médií veřejné služby bývá 

interpretován jako faktor posilující důvěru příjemců137) a profesní diskurz se ve vztahu 

k tomuto tématu vyznačuje silným ekonomickým determinismem (v tomto případě 

ekonomickou podmíněností uvažování o genderových aspektech profese), který je 

patrný napříč tematickými oblastmi a vztahuje se i k obecným profesním zákonitostem. 

Personální obsazení určitých oblastí je odhalováno jako genderově podmíněné, a to na 

                                                 
136 „My jsme se vždycky snažili mít aspoň jednu fotoreportérku. Protože prostě když se jde fotit jakákoli 
choulostivější záležitost – maminky v porodnici – tak je vždycky lepší, když tam napochoduje 
fotoreportérka, nebo zatím se nám ten přístup osvědčil, že to je menší vpád.“ (M8) 
137 „[...] kdysi dávno ve sportu jsme jako řešili, že jako tam teda není moc holek, jo, tam si myslím, že ten 
posluchač na tom fotbale nebo hokeji víc věří tomu chlapskému pohledu, ale už teď tam máme taky 
takovou docela šikovnou holku z Brna, která teď třeba vysílala fotbal a až tak moc mi to nevadilo…“ 
(M6)  
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základě průzkumů trhu informujících o preferencích příjemců138, jedná se tedy o 

vědomé nakládání s genderem jako faktorem zvyšování atraktivity obsahu pro příjemce:  

 

M5: Ale jinak si myslím, že jakoby speciálně v těch elektronických médiích všichni 
pracujeme s poměrně velkou datovou základnou výzkumů nějakých diváků, jejich 
chování a tak, a ten produkt spíše podřizuješ tomu, co ti z toho vychází, že ti lidi jako 
typoví diváci chtějí [...]. Připravujeme teď zpravodajský program ze společnosti a 
celkem přirozeně víme, že bude mít moderátorky, nikoli moderátory, budou tam 
převažovat reportérky nad reportéry, a to ještě reportér, který tam je, je homosexuál, 
samozřejmě… pokud jde o moderátorky, tak je to ozkoušená záležitost. Že prostě 
k určitému typu obsahu je chlap nedůvěryhodný. [...] prostě ví se a je odzkoušeno, že 
moderátor chlap v pořadu o celebritách nefunguje.  
L. V.: Čím si myslíš, že to je?  
M5: Já nevím, asi to mají lidi v sobě zakódované. Nebo se prostě zájem o společenské 
dění a celebrity přisuzuje vám, ženám. Zřejmě to bude nějaké hluboce zažrané klišé… 
no klišé to nebude, když to je empirický fakt.139  

 

Výše popsané explicitní odkazování k tržním principům fungování profese v souvislosti 

s jejími genderovými aspekty není v kontextu výpovědí respondentů a respondentek 

ojedinělým jevem. Odkazuje spíše k obecnějšímu a dominantnímu významu 

ekonomických vlivů v profesním diskurzu českých novinářů a novinářek, kterému se 

detailněji věnuji v následující kapitole.  

 

3.3.2 Organizační vs. profesní identita: ekonomický determinismus a důraz na 

veřejnou službu jako dvě soupeřící tendence v novinářském profesním diskurzu 
 

Analýza širšího kontextu profesního uvažování o možném vlivu genderu v žurnalistice 

rozvíjí odpovědi na výzkumnou podotázku, jaké strukturní nebo organizační vlivy 

zmiňují čeští novináři a novinářky ve své profesi jako klíčové, a pokouší se reflektovat 

také možné trendy v pojetí novinářské profesní identity. Tato kapitola se věnuje 

nejnápadnějšímu rysu dat získaných z hloubkových rozhovorů, kterým je 

všudypřítomnost odkazů na ekonomické aspekty fungování redakcí (a médií obecně).  

                                                 
138 Van Zoonen (1998) zmiňuje v této souvislosti tzv. fenomén „žurnalistiky Kena a Barbie“ (spojuje ho 
zejména se zpravodajstvím regionálních amerických televizních stanic), kdy na základě průzkumů trhu 
zprávy moderují dvojice tvořené mužem a ženou, „jejichž fyzická atraktivita se zdá být mnohem 
důležitější než jejich žurnalistické profesní kvality“ (van Zoonen 1998: 40). 
139 Tentýž novinář vysvětluje i reverzní strategii vycházející ovšem z podobných stereotypních představ o 
vztahu mezi pohlavím jednotlivce a jeho tematickými preferencemi. Pro kontradiktoričnost profesního 
diskurzu je typická i respondentova sebereflexe týkající se stereotypizace, ale zároveň setrvávání 
v přesvědčení, že stereotypy mají reálný základ, že nakládání s nimi přinese výsledky ve vztahu ke kvalitě 
(„zajímavosti“) produktu: „My na [název média anonymizován – pozn. aut.] občas zadáváme záměrně, 
abych zůstal v těch stereotypech, chlapské téma holkám, protože si myslíme, že ho prostě natočí 
zajímavěji. Takže to přehazování je do velké míry ediční rozhodnutí. V rámci médií se spousta zpráv 
typově opakuje, a předpokládá se, že když zprávu o inflaci desetkrát udělá chlap, tak když ji po jedenácté 
bude dělat holka, tak ji udělá úplně jinak a bude to prostě už proto zajímavější.“ (M5) 
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Vzhledem k míře a významu ekonomické perspektivy lze novinářský profesní diskurz 

označit za ekonomicky deterministický – většina jevů je vysvětlována odkazem 

k ekonomickým principům řízení a fungování médií a přijetí tržní podstaty mediálních 

organizací jako firem orientovaných na zisk je základním východiskem většiny úvah. 

Toto zřetelné zohledňování zájmů vlastníků nebo obecně ekonomických zájmů média, 

pro které respondenti pracují (týká se totiž i médií veřejné služby), však ve výpovědích 

kontrastuje s propagovanou veřejnou rolí médií, která představuje jeden z profesních 

ideálů (spolu s autonomií jednotlivých tvůrců jako dílčím ideálem). V diskurzu má 

silnou pozici ideál odborníka na své téma nezávislého na vnějších (i redakčních) tlacích 

a naplňujícího svým způsobem službu veřejnosti, ale přestože někteří novináři a 

novinářky otevřeně přiznávají konflikt mezi požadavky organizace (nebo principy jejího 

fungování) a svými profesními ideály, běžné je, že tržní mechanismy fungování redakcí 

prezentují jako dané bez jakékoli kritické reflexe. Profesní diskurz je tak nápadný 

paralelní přítomností zvnitřněných ekonomických strategií prezentovaných jako 

podstata žurnalistické práce a ideálů nezávislosti, nestrannosti a veřejné prospěšnosti 

novinářské práce, které jsou v obecném smyslu běžnou součástí novinářské profesní 

ideologie (Deuze 2005140; Hallin – Mancini 2008; Hanitzsch 2007; Josephi 2005; 

Plaisance – Skewes – Hanitzsch 2012; Tuchman 1972, 1978b). Jako teoretické 

vysvětlení tohoto zjevného rozporu se nabízí distinkce mezi profesní a organizační 

identitou, kterou v souvislosti s genderovou analýzou profese navrhla de Bruin (de 

Bruin 2000: 229–230 – viz kap. 2.3.2). Podle ní jsou novináři a novinářky ve Velké 

Británii stále více nuceni vyrovnávat se s rozporem mezi vlastními profesními 

standardy, které jsou společné „imaginární novinářské komunitě“  (profesní identita), a 

tím, co je v zájmu organizace, která je zaměstnává (organizační identita) (ibid.).141 Zdá 

se, že tento jev je typický také pro zpravodajské redakce v České republice a že, jak 

bude patrné z kapitol níže, čeští novináři a novinářky vnímají sílící organizační omezení 

                                                 
140 Deuze (2005) ve své kritice „žurnalistiky jako ideologie“ (Deuze 2005: 444) řadí k základním prvkům 
novinářské profesní ideologie vedle autonomie, etiky nebo bezprostřednosti právě veřejnou službu, a také 
neutralitu a nestrannost jako součásti obecného pojmu „objektivita“  (ibid.: 447–449). 
141 Jiný pohled nabízí Hanitzsch (2007), který o „tržní orientaci“  novinářů píše v souvislosti s klíčovými 
součástmi novinářské kultury – považuje ji za jednu ze základních dimenzí profesní kultury (vedle míry 
intervencionismu a stupně nezávislosti na moci), jež se nutně vzájemně nevylučují, ale je třeba analyzovat 
je paralelně. Přístup novinářů tak Hanitzsch navrhuje posuzovat podle míry jejich tržní orientace, přičemž 
hraničními póly jsou žurnalistika ve veřejném zájmu (s představou o příjemcích jako o občanech, kterým 
novináři poskytují informace pro svobodné rozhodování) a tržně orientovaná žurnalistika jako naprosté 
zohlednění potřeb příjemců jako spotřebitelů. Oba přístupy přitom Hanitzsch označuje jen za zdánlivě 
antagonistické a zmiňuje trend směřující k roli žurnalistiky, která propojuje poskytování informací a 
poradní roli se zábavní a odpočinkovou funkcí (Hanitzsch 2007: 374–375). 
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(nedostatek financí způsobující mimo jiné narůstající časovou tíseň v pracovním 

procesu, konkurenční charakter mediálního prostředí) jako ohrožení své autonomie, 

kterou prezentují jako základní součást profesní identity (srov. s de Bruin 2000: 231).  

 

3.3.2.1 Žurnalistika jako obchod, nebo prst na tepu doby?  
 

Ekonomická perspektiva (nebo „tržní orientace“ – Hanitzsch 2007: 374) respondentů 

se projevuje už ve způsobu jejich základní definice novinářské profese. Velmi běžné je 

popisovat podstatu žurnalistiky prostřednictvím potřeb cílových skupin, resp. 

zdůrazňovat význam strategií směřujících k zaujetí příjemců. Svoji profesi tak 

respondenti definují jako „p řenos informací a nějakým způsobem jejich podání tak, aby 

to ta cílová skupina nejsnáz akceptovala“142, její roli vidí v tom, „psát o tom, co se děje, 

no... pokud možno zajímavě, aby to někdo četl, no“,143 a novinář je podle jedné z definic 

„profesionál, který podle té představy, kterou má o svém uživateli, se mu snaží sehnat 

informace, které jsou pro něj potřebné“144. Nejpřímočařeji je profese definovaná 

jednoduše jako obchod – novinářka citovaná níže navíc nabízí vysvětlení zvýšeného 

zájmu novinářů a novinářek o ekonomické aspekty profese tím, že je kauzálně propojuje 

s osobním (ekonomickým) zájmem jednotlivých zaměstnanců redakce:  

 

Ž5: A samozřejmě je to obchod, že jo. Padesát procent nějaký obsah, ale padesát 
procent toho, co člověk musí udělat, je, aby se to dokázalo nějakým způsobem 
zobchodovat [...]. Já si myslím, že to tak většina lidí vnímá automaticky, samozřejmě 
všichni sledujeme náklad a všichni sledujeme příjmy z inzerce a denně se s tím 
potkáváme, že jo, protože když klesly loni příjmy z inzerce vlastně z měsíce na měsíc, 
tak se to okamžitě projevilo tím, že jsme přišli o prémie, že ta redakce začala šetřit, ty 
dopady jsou jakoby jasný. 

 

Vzhledem k odlišnému poslání obou oborů (alespoň v rámci normativních představ) 

jsou mezi výpověďmi nápadné odkazy na podobnost žurnalistiky s reklamním odvětvím 

nebo marketingem, i když je patrné, že mluvčí si uvědomují určitý rozpor mezi svým 

tvrzením a profesním ideálem:  

 

M6: [...] něco jako reklamní agentura… není to úplně přirovnání, které by sedělo, trochu 
kulhá, ale snažíme se vlastně víceméně nějakým způsobem v tom konkurenčním 
prostředí prodávat, když to řeknu takhle, informace... 
 
Ž4: Pak to bude podobnost s oborem reklamy – marketingu, protože se taky 
v uvozovkách snažíme „vnutit“ své produkty. [...] A k tomu v současné době reklamy a 

                                                 
142 Zdroj: M1 
143 Zdroj: Ž2 
144 Zdroj: M5 
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v současné době pozlátka... já reklamou neopovrhuju, mám ten obor i docela ráda, ale 
pořád je to ten podomní prodej... takže nemyslím tím, že bychom se museli někomu 
vlichotit ve smyslu podlézat, ustupovat tlakům, ale furt se musíme snažit to někomu 
trošku vnutit. 

 

Tlaky směřující k co nejvyšší prodejnosti jsou rezignovaně reflektovány jako faktor, 

který klíčovým způsobem proměňuje podobu zpravodajských obsahů:  

 

M7: ...tak [název média anonymizován – pozn. aut.] prochází určitými změnami ve 
filozofii, která má mimo jiné za následek, že už přestává být důležité, co se píše, ale spíš 
jak to vypadá na té stránce [...] atraktivně to musí začínat a pak už je vlastně jedno, co je 
tam napsaný. Velký fotky, malý texty a tak.  

 
Významnou kategorií jsou výpovědi, v nichž novinářky a novináři zřetelně tematizují 

rozpor mezi tržní perspektivou a ideálem novinářského povolání (jeho určitého vyššího 

smyslu). Jednou ze strategií, jak zmírnit tento rozpor, je do určité míry externalizovat 

ekonomickou perspektivu, přisuzovat ji subjektům vně, mimo redakci (např. 

vydavatelům nebo méně šťastným kolegům v jiných médiích) a prezentovat ji jako 

nutné zlo, které je třeba skloubit se zodpovědností za poskytování relevantních 

informací. Akceptování představy, že informace je především zbožím, je ale 

v novinářském profesním diskurzu standardem:  

 

Ž5: [...] když se na to budu dívat z pohledu dnešních domácích velkých vydavatelů, 
kteří ovládají deníkový trh, [...] tam ta role skutečně není jiná než nějaký produkt, který 
je potřeba uplatnit na trhu. [...] Novináři samozřejmě [...] tam hodně jako spousta lidí 
cítí potřebu dělat toho hlídacího psa nebo držet prst na tepu doby a nějakým způsobem 
ovlivňovat tu společnost a šířit nějaké kulturní hodnoty a tak. A já teda jsem 
přesvědčená, že tohle by v té profesi taky určitě nějakou roli hrát mělo a taky ji to určitě 
hraje, protože ta média zase strašně ovlivňují tu společnost, žejo… na druhou stranu je 
potřeba to nějakým způsobem skloubit s tím, aby to fungovalo obchodně, no. 
 
M4: Určitě jsou novináři, kteří k tomu přistupují tak, že to je nějaké zboží, které se musí 
prodat… a budou mít pravdu, proti tomu se nedá nic říct. [...] mám asi štěstí, že jednak 
pracuju někde, kde je spousta prostoru, na internetu, za druhé kde se tyhle věci dělají 
s tím, že by to měl někdo vědět.  
 
M7: [...] ta média neplní tuhle společenskou funkci, protože holt žijeme v takové době, 
kdy ta média jsou postavená na jiných principech, úplně jednoduše na principu zisku. 
[...] úkolem toho šéfredaktora, který má od majitelů, je zvýšit náklad, a zvýšit náklad 
chtějí proto, aby měli víc inzerce, a víc inzerce chtějí proto, aby měli víc peněz. Takže ti 
šéfredaktoři se podle toho řídí.  

 

Častým způsobem, jak oslabit význam sledovaného rozporu, je také definování určitého 

ideálu a přiznání, že současná realita respondenta nebo respondentky se od tohoto ideálu 

odchyluje („Když se na to člověk podívá z hlediska starší dámy se třemi dětmi [smích], 

tak už se to do značné míry omezuje na to mít každého patnáctého v měsíci na účtu 
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výplatu [smích]… a teď je něco mezi tím.“145). Neobvyklé není ani to, že novináři 

spontánně nastolují asociaci žurnalistiky s určitým posláním, jejím vyšším smyslem, ale 

tento příměr zároveň okamžitě důrazně odmítají („[…] poslání to není žádné, je to 

normální práce jako každá jiná“146). Přesto je určitá představa o specifickém významu 

nebo důležitosti profese v diskurzu přítomná:  

 

M4: [...] má své etické zásady a tím, že člověk tím, co píše a popisuje, tak rozhoduje, 
nebo se míchá do života spoustě lidí, tak to má, tak to s sebou nese velkou 
zodpovědnost…  
 

Ž6: [...] tohle je dlouhodobý tady problém u nás v Česku, je to v těch redakcích i vidět, 
že se tam rychle střídají ty vlny, že ty lidi v uvozovkách vychováte, ale oni stejně po 
dost krátké době odcházejí a je spousta těch, kteří to neberou jako svoji celoživotní misi 
a poslání... 
 

Významnou tendencí je také přisuzovat v souvislosti se společenskou funkcí médií 

důležitou roli příjemcům, ať už slouží jako objekt povzdechu nad tím, že lidé mimo 

profesi uplatňují na novináře normativní ideály, protože nechápou její ekonomickou 

podstatu147 (lpění na ideálu je tedy prezentováno jako nepoučenost), nebo je jim přímo 

přisuzována odpovědnost za pokles úrovně poskytovaných informací (případně je 

snižujícími se požadavky publik na zpravodajskou kvalitu informací vysvětlována nižší 

sledovanost konkrétního média): 

 

M5: Je to televize, a tam je ta představa bližší tomu, že si tukan (hanlivé označení 
televizního diváka, pozn. aut.) sedne do křesla a „bedno, bav mě!“ To znamená, my mu 
nenabízíme, a víme, že to nechce, protože od té televize odchází, tak mu nenabízíme 
složitá témata evropské integrace, na finanční pomoci Řecku nás asi bezprostředně bude 
zajímat spíš to, jak se to dotýká nás nebo jestli to zdraží dovolenou do Řecka, než jako 
mechanismus fungování Mezinárodního měnového fondu. [...] Sledujeme křivku zpráv 
podle toho, jak lidi přicházejí, odcházejí, a podle toho do jisté míry utváříme témata, 
která tam budeme dávat.  
 
M6: Ten hlad po tom zpravodajství – on třeba je, ale strašně moc věcí nám ukusuje 
zpravodajská televize, strašně moc posluchačů nám bere internet… na tom rozhlasovém 
trhu... a hlavně ti lidi se odklánějí od politiky… takže někteří lidi budou radši 

                                                 
145 Zdroj: Ž5  
146 Zdroj: M4 
147 „Já si myslím, že běžný konzument zcela opomíjí tu ekonomickou realitu, vím, že spousta lidí třeba 
kritizuje noviny, že je v nich hodně reklamy, neuvědomuje si, že díky tomu, že tam ta reklama je, vůbec 
ten instrument funguje, žejo.“ (M1) Podobně také: „Ale co je to všechno proti inzerci. Dneska média, bez 
inzerce, by si nikdo neškrtl. Inzerátů ubývá, protože cena inzerce samozřejmě stoupá... ty noviny se 
nezaplatí z toho, co si lidi koupí. To je zase to. Člověk si myslí, že to dělá pro lidi, že to čtou třeba kvůli 
jeho věcem... ale lidi stejně nadávají, že tam je půlstránkový inzerát, a ptají se, proč tam radši nenapíšeme 
něco jiného.“ (M3) 
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poslouchat ten Impuls, kde dostanou nějakou základní porci informací, kde si můžou to 
dovolit s bulvárem… 

  

Význam, který novináři přisuzují faktoru sledovanosti, poslechovosti či čtenosti 

konkrétního média, tak nabízí prostor k úvahám o vztahu mezi organizační a profesní 

identitou novinářů (de Bruin 2000: 231). Představy o příjemcích (a inzerentech) a jejich 

významu pro konkrétní médium jsou samozřejmou součástí organizační identity 

v médiích, jejichž existence je na těchto faktorech přímo závislá. Míra a význam odkazů 

k těmto faktorům ve sledovaných výpovědích jsou ale takové, že je možné uvažovat, 

zda se definice profesních cílů skrze uspokojení potřeb publik spolu s ostatními 

„tržními“ argumenty nestává také běžnou součástí profesní identity českých novinářů a 

novinářek (ve smyslu hodnot sdílených v rámci „imaginární novinářské komunity“ – de 

Bruin 2000: 229)148. Na základě získaných a analyzovaných dat mohu konstatovat 

pouze to, že ekonomická perspektiva je velmi významnou součástí novinářského 

profesního diskurzu a že u většiny respondentů je patrná potřeba určitým způsobem se 

od významu ekonomických tlaků v profesi distancovat.149 Strategie, které k tomu volí, 

se opět zaměřují na identifikaci těchto vlivů jako „problému těch druhých“, na jejich 

vytěsnění mimo osobní kontext jednotlivých novinářů a novinářek a definování jako 

něčeho, co stojí mimo osobní profesní ideál. „Těmi druhými“ jsou pak nejčastěji 

nedostatečně zkušení kolegové nebo kolegyně, lidé, jejichž profesní cíle se nacházejí 

mimo oblast žurnalistiky, nebo typově odlišná média. Respondenti tak argumentují, že 

                                                 
148 Na základě komparativní (kvantitativní) studie zaměřené na to, jak novináři v 18 zemích vnímají 
faktory ovlivňující jejich práci, Hanitzsch a Mellado konstatují, že ekonomické vlivy jsou ve většině zemí 
považovány za relativně slabý faktor. Ačkoli to podle nich může být překvapivý výsledek, je třeba 
interpretovat ho v tom smyslu, že „v ětšině novinářů se tyto vlivy mohou jevit spíše jako organizační nebo 
procedurální omezení“ (Hanitzsch – Mellado 2011: 416). Ve vztahu k mojí úvaze výše autor a autorka 
uvádějí, že je možné, že „novináři v procesu profesní socializace zvnitřnili tyto (ekonomické – pozn. aut.) 
vlivy do takové míry, že se jim již nejeví jako vnější síly, ale jako ´přirozené´ aspekty novinářské práce“ 
(ibid.: 416). Vzhledem k výsledkům, které nabízí kvalitativní analýza mnou získaných dat, se domnívám, 
že čeští novináři a novinářky mohou být v současné době v procesu tohoto „zvnitřňování“ ekonomických 
vlivů a jejich inkorporace do profesní ideologie, ale že ekonomické vlivy stále ještě dominantně 
interpretují jako neslučitelné s profesními ideály (viz výše).  
149 Vysvětlení této potřeby novinářů distancovat se od ekonomických nebo politických vlivů nabízejí 
teorie, podle nichž je žurnalistika oblastí, v jejímž „profesním vzoru“ („professional model“ – Josephi 
2005: 584) se snad nejvýrazněji projevuje rozpor mezi normativními očekáváními (ovlivněnými navíc 
„anglosaskou nadvládou v oblasti komunikačního výzkumu“ – Hanitzsch 2007: 380) a tím, jak vypadá 
skutečná žurnalistická praxe (nebo spíše rozmanité praxe) v konkrétním kulturním kontextu (Hallin – 
Mancini 2008; Hanitzsch 2007; Josephi 2005). Hallin a Mancini například uvádějí, že „[s]tudium 
komunikace, a zvlášť studium žurnalistiky mělo vždy velmi silný normativní charakter. To je způsobeno 
částečně tím, že vychází z profesní formace, při níž bylo mnohem důležitější reflektovat, čím by 
žurnalistika měla být, než do detailu analyzovat, jaká je a proč“  (Hallin – Mancini 2008: 41). Podle 
Josephi tak získané teoretické vědomosti o profesním ideálu významně ovlivňují to, jak o své profesi a 
jejích rolích novináři uvažují (Josephi 2005: 581). 
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profesní kvalita a zkušenosti jednotlivce jsou funkční obranou před ekonomickými 

tlaky150, specifickou, ale významnou pozicí na trhu obhajují existenci médií, která 

definují jako bulvární151, nebo svoji vlastní situaci vymezují vůči těm kolegům a 

kolegyním, pro které je novinářská profese domněle jen „výtahem“ do komerční sféry 

mimo média: 

 

M2: Teď ta ekonomika se ukázala jako díra na trhu, protože všichni, co dělají 
ekonomiku, předpokládají, že půjdou co nevidět dělat do té banky, takže tam jsou pořád 
noví a mladší a nic neumějí a nechávají si natloukat hřebíky do hlavy od těch bankéřů, 
takže dělají de facto mluvčí těch bank, takže udělat kvalitní ekonomický rozbor, to je 
docela výjimečné, takže tady se může člověk docela dobře uplatnit.  
 
Ž3: Tak samozřejmě v tom oboru odcházejí lidi do PR, na opačnou stranu, protože znáte 
to mediální prostředí, tak jdete do byznysu, ale pro mě by to prostě vůbec nebyl ten svět, 
protože mě to zajímá právě z té druhé strany, spíš poukazovat na různé konflikty zájmů, 
nebo naopak dávat slovo lidem, kteří mají nějaké problémy a řeší je… a cítím, že tady je 
ta moje parketa mým naturelem… mně vždycky na základní škole říkali, že jsem 
advokát chudých, [...] takže asi to souvisí s mojí povahou, že bych se necítila dobře 
v nablýskaných byznysových společnostech, že bych se tam neuměla chovat (smích).  

 

3.3.2.2 Dva hlavní problémy? Peníze a čas. Organizační faktory jako p říčina 

negativních trendů v žurnalistice a profesní ideál permanentního nasazení 
 

Rozpočet média jako obecně ekonomický aspekt novinářského povolání a specifické 

organizační charakteristiky zpravodajské produkce, jakými jsou časová náročnost a 

neohraničenost, patří ke klíčovým oblastem, které novináři a novinářky tematizují jako 

výrazné a silně ovlivňující kvalitu profesních výstupů, ale i pocit uspokojení z práce. 

Respondenti popisují nedostatek financí na zajištění chodu redakcí jako jeden z 

plošných negativních trendů a spatřují v něm hlavní příčinu upadající kvality 

zpravodajských výstupů. Přímou kauzální souvislost pak vidí mezi oběma faktory – 

finančním i časovým: přestože profese je obecně definovaná jako náročná na čas, 

redukci počtu zaměstnanců redakcí z ekonomických důvodů vnímají novináři a 

                                                 
150 „A nemluvím o tom, jestli informace je zboží… pracuju na soukromém rádiu a i když se u nás snaží 
marketing a zpravodajství oddělovat, tak to prostě provázané je, máme nějaké obchodní partnery, a tak 
prostě asi ty ústupky tam občas bývají. Ale nesmí to být něco, co pocítí posluchač na kvalitě, a nesmí mu 
to vůbec ublížit a zamotat mu to hlavu. Když se tohle děje, je to špatné. A děláme si to sami nekvalitou, 
neschopností zprávy prezentovat, nedostatečnými zkušenostmi, tím, že tu práci jde dělat někdo, kdo na ni 
ještě není připravený.“ (M1)  
151 „Já třeba si nekupuju bulvární ty, ty časopisy, tamty, ty, Chvilka pro tebe, já to vždycky objevím u 
holiče a zase zírám… ale to neznamená, že jsou špatné, protože je to součást mediálního trhu, která 
funguje, má obrovský potenciál, jedinou její rolí je bavit, a pokud je ten časák dělaný dobře, to není přece 
o tom, že by byl horší než The Economist.“ (Ž5) 
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novinářky jako jev, který ještě zhoršuje permanentní časovou tíseň jako jednu 

z hlavních charakteristik žurnalistiky. Méně lidí zajišťujících stále stejný nebo dokonce 

větší objem práce podle nich jednoduše vede k tomu, že práce se stává ještě 

uspěchanější, není prostor pro pečlivé zpracovávání složitějších kauz, a kvantita 

produkce je tak jednoznačně nadřazena její kvalitě. Souhrnná výpověď citovaná níže, 

v níž novinář srovnává situaci v České republice a zahraničí (především v Německu), 

reprezentuje dílčí kritiky těchto poměrů v profesi a nabízí jasnou interpretaci vztahů 

mezi závislostí redakcí na ekonomických tlacích, ekonomickými zájmy vlastníků, 

tempem práce v redakci a kvalitou redakčních výstupů. Autor označuje novináře 

v současných podmínkách za „automaty“, jejichž úkolem je generovat obsah, a kritizuje 

ideologickou zatíženost publicistických textů jako důsledek snahy usnadnit si práci:  

 

M2: [...] tam je prostě několik velkých novin, v těch zemích, které mají víc než 10 
milionů obyvatel, a ty noviny jsou schopné si platit poměrně velké redakce a ti novináři 
mají víc času na to vytvořit nějaký článek [...] To byl takový trend, který se tady v 90. 
letech myslelo, že s ním půjdeme taky, ale to se nepodařilo, tady došlo ke zlomu, [...] 
bylo to kolem toho roku 2000, protože tehdy byla taky ekonomická krize, i když se 
tomu tak neříkalo, a redakce začaly šetřit. [...] začalo se to dělat s méně lidmi a vidělo 
se, že to jde, a i když pak už krize nebyla, tak se zjistilo, že se dá mnohem víc vydělat 
na těch redakcích, tak se zase omezovaly… [...] takže dvakrát méně lidí dělá dvakrát 
větší práci než třeba před deseti lety a ti lidi se v podstatě stávají takovým automatem. 
Nakonec to je vidět na těch novinách, že v podstatě přepisují agenturní zprávy nebo 
k nim píšou rádoby hlubokomyslné komentáře, který je většinou ideologický, protože 
psát ideologicky je samozřejmě velice snadné, u toho nemusím přemýšlet a vypadá to, 
že mám názor.  

 

Podoba novinářského profesního diskurzu tak v těchto aspektech do velké míry 

odpovídá závěrům politicko-ekonomického přístupu ke studiu médií. Rezonuje 

především se závěry McChesneyho, jednoho z nejvýraznějších kritiků současného stavu 

žurnalistiky ve Spojených státech. Přestože se věnuje kulturně i historicky odlišnému 

prostředí a negativní trendy v profesi vysvětluje zejména jako důsledek samotných 

profesních standardů, McChesneyho kritika „komerčního útoku na profesní autonomii 

žurnalistiky“ (McChesney 2008: 40), „zjevné komerční nadvlády“ nad redakcemi a 

důsledků nadřazení potřeby nepřetržitě zásobovat publika příběhy, které udrží jejich 

pozornost, nad tradičními standardy novinářské práce (ibid.: 25–39) je v podstatě 

identická s obsahem mnou analyzovaných výpovědí, ačkoli se jeho přístup samozřejmě 

liší svou razancí a rétorikou. Novináři a novinářky v mém výzkumu nevystupují 

z pozice nekompromisních kritiků oboru, ale spíše rezignovaně porovnávají současný 

stav s vlastní ideální představou. Vedle stížností na špatné platové podmínky v 
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profesi152 je tak aspekt stresu jako důsledku časové náročnosti profese jednou z hlavních 

odpovědí na otázku, jaká negativa by novináři ve své profesi identifikovali153. Zvyšující 

se redakční tempo (jako důsledek „podfinancování“ redakcí) dávají novináři také do 

přímého vztahu s kvalitou výstupů:   

 

M1: Určitá kampaňovitost, [...]. Bohužel česká média, možná i tím podfinancováním a 
všemi těmihle věcmi, se vykrádají mezi sebou, přebírají svoje zjednodušená schémata, a 
tím neustálým opakováním z nich téměř vytvářejí pravdu. 
 
M8: [...] věc, která, myslím si, té profesi škodí, je, že se opravdu všechno zrychluje až 
do neskutečného tempa, které ještě nedávno bylo nemyslitelné. Dneska jsou lhůty na 
vydání fotografií třeba v řádu minut. A samozřejmě čím se něco dělá rychleji, tím je 
větší šance, že se udělá chyba, zadalší se vlastně trošku omezuje prostor pro nějakou 
tvůrčí práci s tím materiálem. [...] dneska se rychlost povyšuje na ten úplně 
nejdůležitější parametr u toho našeho zpravodajství, a někdy i za cenu, že jsou lidi, kteří 
by byli ochotní vydávat a používat a tisknout fotografie z mobilního telefonu… tam si 
myslím že už to naráží vysloveně na samu hranici v tom smyslu, že některé ty fotografie 
jsou tak nekvalitní, že v podstatě komplikují, ne-li úplně znemožňují verifikaci toho 
obsahu!  
 
Ž4: A člověk ví, že by reálně potřeboval na dobré zpracování víc času. Což je ale 
obecně problém české žurnalistiky. U nás nejsou lidi, nejsou prachy, čímž pak není dost 
lidí, takže všichni musí dělat všechno nebo většinu věcí. Nemají čas na kauzy, typu že 
vyjdou noviny jednou za rok se sólokaprem, protože na tom ten člověk rok dělá a rok ho 
to uživí. U nás to prostě není možný, u nás musí člověk dělat spoustu jiných věcí, a 
možná si tak bokem dělat na nějakém sólokapříkovi. 

 
Přestože ale časovou náročnost povolání často vztahují k ekonomickým faktorům a 

prezentují ji v současné podobě jako negativní trend ovlivňující vedle kvality obsahů i 

profesní rozvoj jednotlivců154, nikoli jako danost vyplývající z charakteru profese, běžně 

                                                 
152 Novináři jednoznačně popírají, že by platové podmínky v žurnalistice mohly být motivací k práci. 
Naopak zdůrazňují, že bez jiné motivace, kterou je nejčastěji to, že jednotlivce osobně naplňuje některý 
z aspektů novinářské práce, by nebylo možné profesi vykonávat:  
„Naopak si myslím, že, aspoň co sleduju kolem sebe, to platově ještě víc upadá, protože se všichni snaží 
šetřit. Nám se to zatím naštěstí vyhýbá, ale co mám kamarády v médiích, tak jim většinou platy klesají a 
přibývá práce. Takže co se týká financí, tak si myslím, že kvůli penězům to nedělá asi nikdo. [...] ostatní 
si myslím, že to dělají proto, že ta práce je naplňuje. Jinak by to dělat nemohli.“ (M1)  
Podobně také:   
M3: Tak já bych řekl, že to je psychicky náročná práce, a ještě k tomu náročná na čas. Blbě placená, a 
řekl bych vám, ať tam nechodíte, pokud vás opravdu vyloženě nebaví psát. 
L. V.: Tam se nabízí otázka, proč to děláte? 
M3: No, to je to, že mě baví psát. To je moje smůla a štěstí mého zaměstnavatele, protože jinak bych tam 
fakt už nebyl.  
153 „Je to samozřejmě řemeslo, ve kterém je přítomno větší množství stresu než v řadě jiných profesí, což 
má nějaké vedlejší efekty. Já si myslím, že v žurnalistice asi bude víc alkoholiků, určitě kuřáků, určitě 
lidí, kteří ve svém soukromí častěji explodují, protože prostě někudy se ty saze musí dostat ven.“ (M5)  
154 Novináři a novinářky zmiňují jako hlavní důsledek časové náročnosti profese chybějící zpětnou vazbu:  
„[...] samozřejmě vždycky řešíme, že nám chybí určitý prostor, kdy se zpětně ohlédnout za tou prací… to 
je další negativní dopad toho vyšroubovaného tempa, že se jede pořád jenom dopředu, ale chybí trošku 
zpětná vazba a pohled zpátky – co jsme udělali, jak jsme udělali, kde jsme co udělali špatně – to chybí.“ 
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uplatňují respondentky a respondenti argumentační strategie, kterými zodpovědnost za 

nízkou kvalitu výstupů přisuzují primárně nikoli strukturním faktorům (organizačním 

aspektům rychlosti, výkonnosti, objemu práce atd.), ale individuálním charakteristikám 

pracovníků (nedostatečné zkušenosti, lenosti apod.). Akceptují tak zvyšující se tempo 

práce jako danost, která ale nutně nemusí mít negativní dopady na produkované obsahy, 

jsou-li jednotlivci schopni tento negativní trend kompenzovat svými dovednostmi:  

 

Ž6: protože spousta z nich, to si nezastírejme, jsou podle mě líní, pohodlní, a nebo i 
objektivně nemají čas, protože jsou těmi redakcemi tlačení do obrovských objemů, 
výkonu, rychlosti… [...] Ale já si prostě myslím, že když člověk opravdu chce a když to 
je strategie té redakce, tak je možné pořád objevovat nové a nové tváře (jako zdroje 
informací – pozn. aut.). 

 
Ž1: Štve mě, že ta novinařina, v deníku, protože to je strašně rychlá práce, tak někdy 
chca nechca, i když je člověk poctivej vůči té práci, tak sklouzne k povrchnosti… ale to 
je dané uzávěrkama, že tam nemáte ten luxus toho dlouhého výrobního času. Ale zase 
ono když je člověk trošku trénovanej a poctivej, tak i to zjednodušení se nakonec trošku 
naučíte… i to je těžký se naučit zjednodušovat tak, aby to odborníka neuráželo a laik 
tomu rozuměl, no.   

 
Ačkoli vzhledem k přítomnosti jednoznačné kritiky zvyšujícího se profesního tempa a 

objemu práce155 není možné s profesním diskurzem českých novinářů a novinářek 

spojovat tezi Melin-Higgins (2004), která na základě svého výzkumu novinářské 

kultury ve Velké Británii konstatuje, že její součástí je glorifikace nepříjemných atributů 

žurnalistiky – dlouhé, respektive neohraničené pracovní doby a stresu, a že typickým 

britským novinářem je přepracovaný poloviční alkoholik (ibid.: 205–209, viz kap. 

2.2.2), jsou vedle jednoznačně negativního hodnocení těchto profesních aspektů ve 

výpovědích poměrně výrazně přítomné i odkazy, které naznačují, že časová náročnost a 

kontinuální, časově neohraničený charakter profese156 zdaleka nejsou v profesním 

diskurzu vnímány jen jako negativum. Řada respondentů se vyjadřuje spíše v tom 

smyslu, že pracovní nasazení, které profese vyžaduje, pro ně má charakter smyslu 

života (případně až drogy – viz citace níže) a že lidé, kteří by chtěli mít žurnalistiku jen 

                                                                                                                                               
(M8) Podobně též: „Protože často v těch médiích těm lidem chybí právě to, aby dostávali ten feedback, 
aby se rozvíjeli odněkud někam, protože v tom dennodenním provozu na to fakt kolikrát není čas.“ (Ž6) 
155 „Je toho moc, no. [...] ta představa vždycky v neděli večer, když člověk ví, že půjde do práce, taková ta 
neuróza, ta spočívá v tom, že v pondělí budu muset nějaké 3 články ne třeba napsat, ale vymyslet a začít 
na nich pracovat… a kdyby byl jeden, to by šlo, ale tři, žejo, to potom člověk se nestačí na jeden pořádně 
soustředit.“ (M2) 
„[...] za svoji důležitou charakteristiku považuju pečlivost. Jenže to je zároveň nutný předpoklad pro to, 
aby ta práce byla udělaná dobře, a zároveň je to brzda při tom současném tempu…“ (M8) 
156 Novináři a novinářky k popisu novinářského povolání volí příměry jako „nekončící práce“ (M6, Ž1), 
„permanentní proces“ (M1), „nekonečná řeka“ (Ž6), „povolání, které nezná víkend a ve kterém nejsou 
hranice“ (Ž4) nebo „pro osobní život neslučitelné“ povolání (Ž3). 
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jako zaměstnání s pevnou pracovní dobou a kteří mu nejsou plně oddáni, nejsou 

ideálními představiteli profese. Novinářský profesní diskurz v sobě tedy obsahuje prvek 

určitého workoholického ideálu, jehož součástí je nadřazování všech ostatních zájmů 

těm profesním157, vzdání se „volného času“158, tedy času na mimopracovní aktivity, a 

naprostá flexibilita (což jsou témata úzce související také s genderovou analýzou 

profese, která se zaměřuje na to, zda, případně jak jsou klíčové profesní charakteristiky 

v rozporu s možnostmi žen i mužů realizovat se v mimopracovních oblastech): 

 

Ž4: Žurnalistika je povolání, které nezná víkend, které nezná den/noc, které 
nerespektuje biorytmy normálních lidí [...]. Flexibilita, ochota kdykoli měnit plány, 
vypomoct – myslím, že to je nezbytné pro dobrého novináře. Samozřejmě může být 
novinář, který si hlídá pracovní dobu, v devět přijde a v šest odejde, mezitím si dá 
hodinovou pauzu na oběd přesně od dvanácti do jedné. I takoví novináři jsou a vím, že 
jsou. Musí to být člověk, který si uvědomuje, že to je profese, ve které nejsou hranice. 
 
M1: Mám potřebu pořád vědět, co se děje. [...] Ta novinařina kompletně ovlivňuje můj 
volný čas. [...] Je tam nějaká zodpovědnost za tu práci jako takovou… takže volný čas 
to zabere… ale já to neberu jako ztrátu, já to beru spíš tak, že to tak je, že ta novinařina 
je taková.  
 
M8: Myslím si, jedna věc je důležitá, že správný novinář je pořád v práci. Protože 
vlastně pořád sbírá nějaké informace, všechno by ho mělo zajímat… 
 
Ž6: [...] to je prostě takový vnitřní pnutí, nebo ne pnutí, jako vnitřní pohon, že to jde ze 
mě, a mě to baví, já to hlavně ani neberu jako práci, mně přijde, a myslím, že to se stává 
X lidem, kteří pracují v médiích, [...] samozřejmě je z toho pro vás taková droga, že 
tomu propadnete, je tam samozřejmě hrozně těžké si kontrolovat čas a tak dále. 
 

Také v souvislosti s tématem vzrůstající časové náročnosti profese je tak pro výpovědi 

typická určitá rozporuplnost – tento faktor je na jednu stranu jasně označován jako 

negativum a je dáván do vztahu s dalšími negativními trendy v profesi (především s 

klesající kvalitou obsahů) i s dopady na soukromý život novinářů a novinářek, zároveň 

ale v profesním diskurzu vystupuje jako součást ideálu (být v permanentním pracovním 

nasazení). Opět je zajímavé sledovat strategie, kterými respondenti negativní aspekty 

tohoto jevu z profese „vytěsňují“ a přisuzují je vnějším, mimoprofesním faktorům. 

Nejběžnější z nich je vnímat zvyšující se tempo v profesi, které komplikuje slaďování 

profesního a osobního života (k genderovým aspektům tohoto slaďování viz kap. 

                                                 
157 „[...] to je taková zvláštní posedlost. Já miluju svýho muže a miluju svý dítě a jsem šťastná, že je mám, 
ale dovedu si představit život bez nich. Ale nedovedu si představit život bez práce.“ (Ž7) 
158 L. V.: Musela jste se kvůli novinařině něčeho vzdát? Ž1: Ne. (rezolutně) Ne. Volného času. Ale já 
nevím, co bych s volným časem dělala jiného, než pracovala, takže ne. L. V.: Takže volný čas nemáte? 
Ž1: Nemám a nevadí mi to. 
L. V.: Musel jste se něčeho v životě vzdát kvůli profesi? M2: Já myslím, že ne… no volnýho času, což je 
dost, teda (smích), protože tím potom ani nevím, čeho jsem se vzdal ve skutečnosti (smích).  
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3.3.1.4.1), jako důsledek obecné charakteristiky současnosti („ta doba je strašně rychlá, 

[...] tak my v podstatě inovujeme prakticky neustále.“159). Typická je i v tomto případě 

tendence akceptovat status quo a přisuzovat odpovědnost za případné dopady zvýšené 

časové náročnosti profese na osobní život jednotlivcům, kteří situaci řeší v závislosti na 

svých individuálních schopnostech160 a preferencích161. Schopnost efektivně sladit 

profesní aktivity s mimoprofesními (rodinnými, obecně soukromými) je přitom často 

prezentována jako ideál, jako cesta k ještě větší pracovní efektivitě, případně ke 

šťastnějšímu rodinnému životu:   

 

Ž6: Já jsem dospěla k nějakému vyhoření, to pro mě byl důležitý mezník [...]. A možná 
to bylo zbytečné. Kdybych si uměla ty věci dřív uspořádat v hlavě a zorganizovat život 
jinak, tak by se to třeba nemuselo až tak daleko dostat. [...] to je taky od té doby můj cíl: 
abych si ten život nějak zmenežovala, abych si rozvrstvila aktivity, abych se viděla 
s lidmi, se kterými se chci vidět, abych měla čas na sport, to je pro mě hlavní ponaučení 
z toho. [...] Tohle je podle mě hodně těžké se naučit. Ale prospěje to ve finále všemu, 
protože vy jste spokojenější, protože stíháte víc, zjistíte, že ty nové aktivity vám dávají 
zpátky novou energii, dávají vám zpátky inspiraci. 
 
M6: Tak jako samozřejmě, je to o tom, že někdy přijdete domů, uspíte děti a ještě pak 
řešíte věci, které řešit musíte, protože ten svět se nezastaví… [...] žena se bála na 
začátku, že až se narodí děti a začnou říkat „táta“, tak budou ukazovat na rádio (smích), 
ale poznávají teda samozřejmě tatínka, i když rádiu občas říkají táta, [...] ale není to tak 
hrozný. Dokonce si myslím, že nám to i v tom osobním životě nějakým způsobem 
prospívá, že člověk… že si nezevšedníme… že to opravdu není tak, že bych odešel 
v šest hodin, vrátil se v půl čtvrté a bylo by to pořád stejné.  

 

 

 
 
 

 

                                                 
159 Zdroj: Ž6. Podobně také: „To není volba novinářská, to je všeobecně volba dnešního světa. Chcete mít 
práci, chcete mít dobrou práci, chcete se jí věnovat, tak to je někde vidět, tak ten člověk manévruje někde 
mezi rodinou a tím.“ (M4) 
160 „No samozřejmě, všechno je potřeba vždycky skloubit, ale mně se to vždycky skloubit podařilo, takže 
nemám pocit, že by moje manželství a moje rodina trpěly.“ (Ž1) 
161 „[...] tak já jsem třeba zkoušela s tím třetím dítětem po roce nastoupit ještě z té Ostravy do (název 
média anonymizován – pozn. aut.) a asi po osmi měsících jsem toho musela nechat, protože jsem cítila, že 
to nejde, ale já jsem to neviděla jako újmu… prostě pro mě není třeba v životě jenom ta práce, pro mě ta 
rodina byla vždycky naprosto plnohodnotná, možná větší priorita než nějaká práce, takže bych si na to 
nestěžovala.“ (Ž5) Podobně také: „Pak z časových důvodů je dobré dělat na směny, protože člověk má 
strašně pevně ohraničenou pracovní dobu, to dělají třeba lidi v rádiích, že jdou na šestou, když mají ranní 
vysílání, a končí ve dvě. Což je bezvadný, protože si absolutně můžete naplánovat život.“ (Ž3) 
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3.3.3 Jedinec a struktury: autonomie a hierarchie v novinářském profesním 

diskurzu 

 
Jedna z mých výzkumných podotázek, tedy zda čeští novináři a novinářky prezentují 

gender jako významný faktor ovlivňující novinářskou profesi, souvisí s teoriemi o 

možném vlivu genderu v žurnalistice, které jsou v literatuře významně spojovány se 

vztahem mezi strukturními a organizačními vlivy a autonomií jednotlivců v profesi. 

Ekonomické a organizační principy fungování médií, produkční kontext mediální 

organizace a řada vlivů uplatňujících se v rozhodování v mediálních organizacích jsou 

totiž podle mnoha teoretiků a teoretiček významným faktorem, který omezuje vliv 

jednotlivců v profesi, a tedy i relevanci některých jejich charakteristik, mezi nimi i těch 

genderových (van Zoonen 2000: 47–49 – k výše zmíněným vlivům viz kap. 2.3.2 – 

Craft – Wanta 2004; Dimmick – Coit 1982; Steeves 2007; van Zoonen 2000). 

Již v předchozích kapitolách shrnujících závěry analýzy hloubkových rozhovorů je 

patrný určitý rozpor mezi významem a odpovědností přisuzovanými v žurnalistice 

jednotlivci a organizačními nebo celospolečenskými faktory, které tuto autonomii 

konkrétních novinářů a novinářek (a tedy i potenciální vliv jejich individuálních 

charakteristik) oslabují. Míra autonomie jednotlivce, který jedná v rámci obecnějších 

struktur (a v žurnalistice zejména pod vlivem významných organizačních a obecně 

ekonomických faktorů), je jedním z výrazných témat genderového studia médií (viz 

kap. 2.3.2) a podle některých autorů je klíčovou součástí politicko-ekonomických úvah 

o médiích (viz kap. 2.3 – Golding – Murdock 1996: 23). Kapitoly níže prezentují 

nejednoznačný postoj novinářů a novinářek k míře osobní autonomie v rámci systému 

řízení redakce, ale také poměrně nejednotnou definici toho, jaká podoba řízení je 

žádoucí a které externí vlivy (vlastníci médií, politické nebo komerční subjekty) působí 

na autonomii redakcí.  

 

3.3.3.1 Rovní mezi rovnými, nebo manažerský podnik? Žurnalistika jako neúcta 

k autoritám 
 

Z výpovědí respondentů a respondentek vztahujících se k formálnímu řízení redakcí je 

patrné, že se v rámci novinářského profesního diskurzu opět střetávají představy 

vyplývající z profesního ideálu (profesní identita) s přesvědčením o tom, co je 
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nejefektivnější pro organizaci, v níž novináři pracují (organizační identita)162. 

Respondenti až na výjimky vnímají hierarchickou strukturu redakce jako odlišnou od 

pevně daného systému nadřízenosti a podřízenosti a uplatňování moci těmi, kdo jsou na 

vyšších pozicích, považují za nežádoucí. Kvality jednotlivce tak nadřazují jeho formální 

pozici v rámci hierarchie163 a význam vedoucích postů v redakci relativizují poukazem 

na to, že se hierarchie fakticky uplatňuje spíše ve výjimečných případech (například v 

krizových situacích): 

 

Ž4: [...] samozřejmě jsou mezní nebo krizové situace, kdy se musí rozhodnout ve 
zlomku vteřiny, tak pak nastupuje takové to „sorry, já jsem šéf a bude to takhle“... 
 
M4: Hierarchie se podle mě má prokazovat až ve chvíli, kdy je třeba rozhodnout. 
 

Lidé v řídicích pozicích jsou prezentováni zejména jako „rovní mezi rovnými“, 

„koordinátoři“ 164 nebo „organizátoři“ 165, kteří oproti ostatním členům redakce mají 

navíc zodpovědnost za obsah, což ale není interpretováno jako skutečnost, která by je 

hierarchicky stavěla nad zbytek týmu166. Novinářky a novináři mluví o pozici 

nadřízených tak, že je možné přijmout definici žurnalistiky jako povolání, pro které je 

typická „neúcta k autoritám“, je-li autorita definována pouhou formální nadřazeností 

v rámci instituce167. Otevřený způsob vedení prezentují jako specifikum ve vztahu 

k jiným profesím a vysvětlují ho komunikativní podstatou novinářské práce 

(„v podstatě to je pořád jenom nějaká debata s někým, a těžko se debatuje z pozice 

nadřízený/podřízený“168) nebo úzkými vazbami v rámci novinářské komunity a její 

personální prostupností („nikdy nikdo nevíme, kdo bude šéfovat nám nebo komu budeme 

šéfovat my“169). V rámci profesního diskurzu má ale své místo jak ideál „rovnostářské 

                                                 
162 K typologii zmíněných identit viz de Bruin 2000: 229–230. 
163 „[...] pro mě profesionálně výbornej reportér je víc než debilní šéfredaktor. Prostě každej, jak dělá tu 
svoji práci, tak je pro mě důležitej.“ (Ž7) 
164 „Ale je to na druhé straně prostředí, kde jsou ti vedoucí rovní mezi rovnými. Skutečně to tam tak 
funguje. Já třeba říkám, že já komentáře neřídím, já je koordinuju. Že to je vážně rovný mezi rovnými.“ 
(Ž1) 
165 „[...] ten, kdo je výš, nějaký editor nebo šéf rubriky nebo co, tak ti spíš jenom organizují.“ (M2) 
166 „Já tam mám jako kolegyni, ale já moc neuznávám to šéfování, [...] takže je to spíš o nějaký týmový 
domluvě, ale já mám tu zodpovědnost, to je podstata tý funkce.“ (M7) Podobně též: „A holt v tu chvíli 
někdo má nějakou odpovědnost za vydání, šéfredaktor, za tu stránku, ale je to debata rovných s rovnými.“ 
(Ž1) 
167 „Totiž ještě novinařina: to je neúcta k autoritám, jo... čili to není automatický, že když je to 
šéfredaktor, tak si ho budu vážit.“ (Ž7) Respondentka v tomto vyjádření nerozlišuje mezi autoritou a vyšší 
hierarchickou pozicí, je ale zřejmé, že „autoritou“ míní právě hierarchicky vyšší pozici, nikoli autoritu ve 
smyslu spíše neformálního vlivu založeného na určité kvalitě nositele autority a jejím uznání okolím.  
Podobně též: „[...] ať je šéfredaktor jakýkoli, tak nemá patent na rozum a není pánbůh.“ (Ž4)  
168 Zdroj: Ž1 
169 Zdroj: Ž4 
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redakce“ jako klíč k jejímu efektivnímu fungování, tak také odmítání „bohémství“170 a 

„anarchie“ 171, které negativně ovlivňují kvalitu práce i osobnostní rozvoj jednotlivých 

pracovníků v redakci. Zastánci první perspektivy definují profesi v opozici k 

symbolům přísně hierarchických řídicích struktur („velmi stručně: novinařina není 

vojenská struktura, není to McDonald“172), odmítají uplatňování principu nadřízenosti 

při rozhodování o obsahu jako nesmyslné („jakmile se začne příliš uplatňovat takové to 

´já mám pravdu a napíšeš to takhle´, tak to je nesmysl, to nejde“173), považují hierarchii 

za „nepříjemnou“ pro obě strany174, za překážku efektivity a důsledek neporozumění 

principům novinářské práce175:  

 

M2: Samozřejmě když máte firmu, tak tam musí být hierarchie, tady je prostě generální, 
tady je zástupce, tady je normální ředitel atd., to jsou někdy hrozné hierarchie, ale na 
úrovni redakce to je dost těžké. [...] A je těžko říct, kdo je vlastně důležitější, jestli ten, 
kdo to napíše, nebo ten, se kterým se dohodne, že to napíše. Protože de facto se dá říct, 
že ten editor je servis pro toho prostého redaktora… a to se moc nechápe. [...] Ta 
představa, že prostě šéf domácí rubriky nebo šéfredaktor [...] ví o zdravotnictví víc než 
redaktor, který se tím zdravotnictvím zabýval posledních pět let, tak to je naprosto 
chybná představa. A pokud se v těch médiích nepřipustí, že pokud jde o kompetence, 
tak jsou naprosto rovnostářské, [...] tak pak nefungují efektivně. 

 
Druhý přístup naopak nahlíží na média jako na „manažerské podniky“ s jasně danými 

hierarchiemi a rozdělenými kompetencemi176 nebo jako na „fabriky“ 177, v nichž je 

hierarchická struktura nutnou podmínkou pro kvalitní práci „tvůrčích lidí“178. Na 

                                                 
170 „[...] tím, jak to menežují novináři, kteří jsou, a teď to nemyslím zle, ale z podstaty věci dost takoví 
bohémové a nejsou to klasičtí manažeři jako ve firmách, tak v těch médiích nejsou až takové struktury, 
mechanismy práce s lidmi jako někde jinde. Čili někdy je to takové trochu jako divoké. [...] samozřejmě 
nikdo nechce dělat jen tak do vzduchoprázdna a nemít ani ponětí, kam se vlastně pohybuje.“ (Ž6)  
171 „[...] na druhou stranu ještě míň sympatické mi je, když někdo je formálně šéfem, ale nešéfuje. To 
znamená, ani v situacích, kdy by měl uplatnit svoji autoritu, to neudělá. Protože pak vzniká anarchie a to 
nemůže nikdy ničemu prospět.“ (M8) 
172 Zdroj: Ž4 
173 Zdroj: Ž1 
174 „Já si spíš myslím, že ideální je to, že ta hierarchie je opravdu jako horizontální. Mně by to spíš bylo 
nepříjemné, jednak by mi vadilo, že je někdo nade mnou, ale stejně nepříjemné by mi bylo, když je někdo 
pode mnou.“ (M2) 
175 Van Zoonen považuje představu novinářů o silné individuální autonomii za nerealistickou. Navzdory 
jejich citlivosti vůči narušení domnělé autonomie výzkumy podle ní ukazují, že je jí v médiích ve 
skutečnosti často velmi málo (van Zoonen 1988: 45–47). Podobně také Craft –Wanta (2004: 124–126) 
nebo Gans (2004: 101), který individuální autonomii novinářů a novinářek považuje za spíše iluzorní a 
vyzdvihuje význam organizačních hierarchií a postupů – více viz kap. 2.3.2.1. 
176 „Noviny jsou manažerský podnik. [...] je šéfredaktor a vedení reakce a šéfové rubrik a ti se každý den 
scházejí na dvou poradách, většinou to bývá dopoledne kolem 10. nebo 11. a odpoledne kolem 4. hodiny, 
ve všech redakcích, tedy denících to je podobné. To je prostě to vedení té redakce. A tam se to všechno 
mele, odehrává, co bude jak bude. A pak jsou, řeknu to blbě, nemyslím to tak, prostě dělníci boží, nebo 
nádeníci, kteří prostě dělají, takže to je ta hierarchie.“ (Ž3) 
177 Zdroj: M4, Ž5.  
178 „[...] každá ta redakce je prostě fabrika, kde jsou dělníci, mistři, kvalifikovaní technici a šéfové, kteří 
to řídí někde z ředitelny, a to musí fungovat a tenhle systém musí fungovat dobře, protože jinak se z těch 
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základě toho pak také zastánci tohoto přístupu kritizují české prostředí za nedostatečné 

podporování „principu seniority“, tedy hierarchie i na nižších pozicích:  

 

Ž6: Myslím si, že zatím je to u nás málo formálně hierarchizované, [...] že ten princip 
seniority by se měl víc podporovat. Ono se to už trochu děje, i já jsem se snažila to 
v naší redakci od začátku srovnat, říct ok, tohle jsou seniorní reportéři a tohle jsou 
junioři, vyvolalo to teda hrozně moc emocí, protože ti lidi na to nejsou zvyklí, [...] 
protože v našich médiích opravdu není moc ve zvyku takhle se s někým srovnávat a být 
někam zařazeni. 

 
Určitý rozpor mezi potřebou řídit redakci a ideálem autonomního novináře nebo 

novinářky je v profesním diskurzu silně tematizován a situace je běžně prezentována 

jako rozporuplná, „schizofrenní“.179 Příčinu odmítání formální hierarchie v redakci 

spatřují respondenti jednak ve specifických osobnostních charakteristikách novinářů a 

novinářek180, v jejich výrazně hodnotové orientaci181, a také v silných osobních vazbách 

mezi jednotlivci v profesi (případně v kombinaci všech zmíněných faktorů):  

 

M4: [...] tady v redakci jsou velmi přátelské vztahy, je to tím, jak to celé vzniklo, že po 
tom trhu se pohybují skupiny novinářů, kteří si nějak vyhovují, jsou si lidsky blízcí, a ti 
se s většími či menšími problémy shlukují… to ty vztahy hodně ovlivňuje, někdy až 
moc… to není novinářské téma, spíš téma pro personalisty. V tom smyslu, že přes to 
přese všechno je to především fabrika a jsou tu nadřízení a podřízení a někdy je těžké, 
aby si to všichni uvědomili – z různých důvodů. 

  

Východiskem, které se napříč výpověďmi nabízí, je kompromisní „ideál střídmého 

vedení“, jak ho označuje jeden z respondentů182. Tento ideál spojuje často vyjadřovanou 

obavu z přílišné volnosti v redakci s potřebou autonomie jednotlivců, vnímá proces 

redakčního rozhodování jako „permanentní diskusi“183 a klade důraz na týmovou 

spolupráci: 

 

Ž5: [...] z těch debat o tom tématu se určitě vyloupne lepší článek, než kdyby šéf přišel 
na poradu, řekl ty napíšeš tohle, takhle to bude začínat a takhle to bude končit.  
 

                                                                                                                                               
tvůrčích lidí nedostane, co je třeba, ten systém těm tvůrčím lidem vytvoří podmínky pro to, aby mohli 
odevzdat to, co umí.“ (Ž5) 
179 „No hierarchická určitě je (žurnalistika – pozn. aut.). A zároveň je týmová a je to taková trošku 
schizofrenie. Protože samozřejmě každý, kdo se dostane do řídicí funkce, tak umí dát jasně najevo, že on 
je tam šéf. [...] Ale zároveň to je těžce týmová práce, kde se ti šéfové snaží vytvořit atmosféru, aby se 
nikdo nebál za ním přijít.“ (M1) 
180 „Rozhodně novináři jsou lidi sebevědomí, kteří si neradi nechají poroučet, většina z nich potřebuje, 
aby se s nimi diskutovalo...“ (Ž5) 
181 „[...] nemám problém s autoritami – jenom ve chvíli, kdy mám pocit, že ohrožují i moje hodnoty.“ 
(M1) 
182 „ Ideál je prostě střídmé vedení, které jasně určuje linii, jak bychom to měli dělat, ale nechává dost 
prostoru jednotlivým lidem, aby měli určený koridor, ve kterém se pohybují.“ (M8) 
183 Zdroj: Ž6 
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M1: Tím spíš v žurnalistice by šéf měl být ochotný přijímat názory, argumenty… já 
třeba chápu, že když to bude ředitel školy, tak tam nemusí být prostor pro takové věci. 
Ale novinařina je o zprostředkování názoru. A když ten šéf trvá na svém a není schopen 
připustit cokoli jiného, tak to bude vždycky špatný šéf. [... ] Ten šéf musí být tomuhle 
otevřený. Že si umí vybalancovat, že on je šéf, ale zároveň když máme poradu, tak je to 
takový ten klasický brainstorming, řešíme, jak co udělat, proč ano, proč ne, jestli to je 
na hraně, dost často řešíme etické otázky… [...] Takže je to týmová práce a ten šéf musí 
umět pracovat s tím týmem, a ne nad ním. 

 
Jinou strategií, jak žurnalistiku, která je v profesním diskurzu spojovaná s neúctou 

vůči formálně vyšším pozicím, oddělit od nežádoucí hierarchie, je (podobně jako 

v případě potřeby vytěsnit z profesních hranic nežádoucí jev „skleněného stropu“, tedy 

nízkého zastoupení žen ve vyšších pozicích mediálních institucí) označování vedoucích 

pozic jako „nenovinářských“184, „manažerských“185, „úřednických“186 nebo 

„dramaturgických“187. S tím také souvisí do určité míry specifický profesní přístup ke 

kariérnímu postupu – až na výjimky zastupované zejména respondenty, kteří 

v současnosti zastávají některou z vedoucích pozic, jsou vyšší posty novináři a 

novinářkami spíše odmítány jako nežádoucí, právě s ohledem na to, že se odchylují od 

tvůrčí pracovní náplně, kvůli níž si respondenti povolání vybrali: 

 

M2: Já jsem dělal šéfredaktora [název média anonymizován – pozn. aut.] pět let a tak 
jako jsem z toho nebyl moc nadšený, že to dělám. Protože to byla mnohem víc, jak se 
dneska říká, manažerská práce, to znamená, že člověk trávil hodiny prázdným žvaněním 
naprosto nezbytným pro provoz podniku, špatně spal, protože tu mu chyběl milion, tu 
půl milionu a musel vymyslet, jak ho někde najde, a to jsou opravdu vážné starosti a 
závisí na tom ostatní lidi, takže to fakt je pak člověk z toho spíš naštvanej, nikdo to 
samozřejmě neoceňuje…  
 

3.3.3.2 Mimoredakční vlivy: autonomie novináře jako nerealizovatelný ideál? 
  
V souladu s výrazně ekonomicky determinovaným uvažováním o profesi, které jsem 

popsala v kapitolách výše, novinářky a novináři také v přímých úvahách o vlastní 

autonomii argumentují strukturou mediálních podniků, zájmy vlastníků a jiných 

subjektů vně redakcí. V souvislosti s klasickými politicko-ekonomickými tématy 

                                                 
184 „Obecně průšvih té hierarchie je, aspoň z toho, co já můžu posoudit, že vlastně čím výš se člověk v té 
hierarchii dostane, tím míň dělá tu profesi.“ (M8); „A hlavně už to není moc o té novinařině, ale spíš je to 
taky o zájmových nějakých činnostech, chodí na ty schůzky s těma ČEZama a Mosteckýma uhelnýma a 
s těma politikama.“ (M7); „No já  nejsem novinářkou, já jsem editorkou.“ (Ž3) 
185 „[...] nejsem autor, poslední tři roky jsem editor, a to mi daleko víc vyhovuje [...]. Mě baví spíš ten 
manažerský provoz...“ (Ž3) 
186 „Ona ta šéfredaktorská práce není tak úplně vděčná, je to taková úředničina, rozdělovat služby, 
schvalovat výplaty, to by mě asi taky nebavilo.“ (M1) 
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týkajícími se vlivu vlastníků, inzerentů nebo politických subjektů na mediální obsahy 

respondenti vyjadřují poměrně odlišné představy o stupni vlastní autonomie. 

Dominantní charakteristikou profesního diskurzu je však opět výrazný rozpor mezi 

deklarovanou mírou svobody jednotlivce v redakci a přiznanými externími vlivy.    

Respondenti bez ohledu na status média, pro které pracují (komerční nebo 

veřejnoprávní), běžně konstatují, že jsou si vědomi vlivu, který na redakci uplatňují 

vlastníci médií nebo jejich zástupci a politické a komerční subjekty (jeden 

z respondentů označuje původce těchto vlivů jako „zájmové osoby“188):   

 

M5: Jsou to (média – pozn. aut.) poměrně rigidní struktury, je poměrně jasné, kdo je 
majitel, kdo je generální ředitel, jaký vliv má na programového ředitele, jak ten 
ovlivňuje šéfredaktora a jak ten ovlivňuje redaktora. 
 
Ž4: Ale samozřejmě potom tady nastupují nějaké, asi zejména v komerčních médiích, 
zájmy podniku, typu že šéfredaktor vydá příkaz „o tomhle nepiš, tohle nebudeme 
publikovat“, nebo „tady jsme napsali něco na tohohle, tak musíme ještě na tohohle“, ale 
nejsem si jistá, jestli to v takových případech přichází nějakým přímým pokynem.  
L. V.: A politické tlaky třeba v médiích veřejné služby? 
Ž4: (váhá, dělá obličeje) No comment. Takhle... (váhá) jak to říct, no... já jsem nebyla 
přímo aktérem, takže se mi o tom špatně mluví. Takže vlastně ani nevím, kde nastala 
dohoda nebo nedohoda, kde byl ten základní požadavek... no je fakt, že tam prostě 
rozhodl ten nejvyšší šéf. Takže občas se to objeví, ano.  
 
M6: Samozřejmě jsou to takové… jak bych to řekl… zásahy trošičku ze strany politiků 
nebo lidí, kterým se nelíbí, že něco odvysíláme. 
 

Citace výše (M6) spolu s řadou dalších výpovědí respondentů odkazuje k jevu, který 

Herman a Chomsky popisují jako institucionální nebo zájmovou kritiku a nátlak jako 

formu disciplinace médií (Herman – Chomsky 1988)189. Novinářky a novináři se ale 

zároveň od těchto tlaků různým způsobem distancují, nejčastěji poukazem na autonomii 

redakce, která nemusí těmto vlivům podléhat, a nezávazný charakter nátlaku. Jednou ze 

strategií, jak oddělit institucionální nátlak od jeho dopadu na redakci, je právě 

zdůrazňování profesní etiky, standardů a odpovědnosti, které nemohou vnějším 

požadavkům ustoupit190: 

                                                                                                                                               
187 „[...] teď, když mám úřad, tak je člověk víc přikurtován k úředním povinnostem, spíš je to taková 
dramaturgická práce, ven člověk chodí spíš na schůzky s politiky. Na tiskovky a sběr informací, to ne.“ 
(Ž1) 
188 Zdroj: M5  
189 V překladu Víta Kouřila (Kouřil 2003: 148), v originále „flak“  (Herman – Chomsky 1988: 26).  
190 Gans uvádí, že se složitými externími vlivy (politickými, ekonomickými aj.) oslabujícími jejich 
autonomii se novináři vyrovnávají jednak popíráním, že by takové vlivy existovaly, jednak 
prostřednictvím konceptu profesionality. Ta slouží jako racionalizace toho, že novináři tyto vnější tlaky 
ve skutečnosti formou autocenzury zohledňují (Gans 2004: 284). Podobně charakterizuje koncept 
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L.V.: Cítila jste někdy právě nějaké tlaky na obsahy? 
Ž7: Tak jako samozřejmě. Ze stran majitelů, ze stran politiků... jako jo, já si myslím, že 
to je součástí téhle práce. Že není nijak pobuřující, že tyhle tlaky jsou. Že pobuřující je, 
když jim podlehnete. Ale jinak... že by s pistolí někdo někde čekal... oni prosej, žádaj, 
vysvětlujou... a někdy můžou mít i pravdu. A ve chvíli, kdy na tom něco je, tak to tam 
zapracujete. 
 
M5: Já jsem v pozici, kdy přicházím do styku s politiky a zprostředkovaně vím, jakým 
způsobem majitel komunikuje s mojí šéfredaktorkou. Takže samozřejmě na jednu stranu 
vím, že je nějaké relativně vágně formulované zadání, jakou o tom má představu. Druhá 
věc je, nakolik se to promítne do vysílání. A tam v zásadě platí, že věci, které bychom 
nedokázali racionálně obhájit před redakcí, se prostě nedělají.  
 

Jeden z respondentů volí perspektivu ekonomického zájmu média a vysvětluje, že 

omezování vnějších (politických) tlaků na podobu obsahů je žádoucí tržní strategií 

média („ten produkt musí na první pohled vypadat seriózně“ ). Občasné podléhání 

zájmům vnějších subjektů nebo vlastníka zároveň prezentuje jako běžné, přestože je 

opět podřízeno profesním standardům (např. že nelze mlčet o skutečně významných 

událostech): 

 

M5: To znamená jako prostě neakceptujeme jakékoli věci, myslím, že se pohybujeme 
v nějakých mezích slušnosti, aby ty zprávy nebyly cinknuté.[...] na to, aby to fungovalo, 
ten produkt musí na první pohled vypadat seriózně. A že se jednou za čas pustí zpráva 
s nějakým vyzněním, které vyhovuje majiteli, nebo nějaké zájmové osobě, to asi dělá 
každé médium. [...] Další věc jsou vztahy s inzerenty, kde máme v tuhle chvíli 
s majitelem nastaveno, že jsou samozřejmě subjekty, do kterých se programově nekope, 
ale samozřejmě že pokud bude nějaký opravdu velký průšvih, tak nejsme blbí a 
nemůžeme o tom mlčet.  

 
Jako téměř ideální je tímto respondentem prezentována strategie „zdrženlivosti“, v níž 

jako hlavní argument opět vystupuje publikum a jeho údajný nezájem o politické dění. 

Zejména v souvislosti s politickým děním a jeho aktéry tak „zdrženlivost“ vede ke 

zřejmé depolitizaci zpravodajských obsahů, která je respondentem vysvětlována jako 

pro médium výhodná z řady důvodů. „Zdrženlivost“ je totiž strategií, která redakci 

jednak zajistí obranu před politickými nebo komerčními tlaky, jednak vychází vstříc 

domnělým potřebám publika: 

 

                                                                                                                                               
novinářské profesionality také McChesney (2008) – viz. kap. 2.3.2. Hanitzsch a Mellado (2011: 420) 
vysvětlují, že pocit poměrně silné autonomie (zejména vůči ekonomickým tlakům) je u novinářů 
důsledkem jejich profesní a organizační socializace. Ve skutečnosti se však jedná spíše o to, že jednoduše 
postupně přejímají korporátní perspektivu. Relativní nezávislost novinářů na ekonomických vlivech tak 
Hanitzsch a Mellado považují částečně za profesní iluzi.  
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M5: To znamená, že třeba přímo pokud jde o tu politiku, tak my to máme poměrně 
jednoduché v tom, že vysíláme souběžně s ČT, a ten náš divák se o politiku příliš 
nezajímá. To znamená, my se snažíme politické kauzy omezit na věci, které se 
bezprostředně týkají lidí. […] nedá se to pominout, ale je to zdrženlivé, což je přístup 
k politice obecně, a tím, že ji vytěsníš ze zpráv, tak tam trochu odpadne tlak na to 
ovlivnit, aby to bylo výrazně pro někoho nebo proti někomu zaměřené. A pokud jde o 
inzerenty, tam jde o to, že se k některým věcem přistoupí lehce zdrženlivěji.  

 
Navzdory explicitnímu přiznání vnějších vlivů uplatňovaných na redakci figuruje 

v novinářském profesním diskurzu ideál autonomie jednotlivých novinářů a novinářek. 

Ve výjimečných případech respondenti skepticky konstatují, že tato autonomie je 

nerealizovatelná, pokud daný jednotlivec médium přímo nevlastní:  

 

M7: Pro mě osobně je nedosažitelná meta být v novinách na takové pozici, abych mohl 
psát co chci bez jakýchkoli zásahů. Musel bych ty noviny vlastnit sám a musel bych mít 
dostatek finančních prostředků, takže to je nereálná meta. 
 
M1: Podle mě autonomní novinář bude jenom ten, který má svoji vlastní tiskovinu nebo 
web a sám si do ní přispívá a sám si ovlivňuje, jestli to lidi budou číst, nebo ne. Nikdo 
ostatní autonomní podle mě není. Ono to ani nejde, žejo. [...] Tváří se tak třeba Respekt, 
který jakoby dává těm novinářům prostor, podle mě to tak stejně není, protože mají 
nějakou marketingovou strategii, chtějí se nějak tvářit, chtějí psát o něčem konkrétním a 
někdo tomu zpravodajství musí dávat nějaký jednotný obličej. 

 
Převládající tendencí ve výpovědích je však důraz na vysoký stupeň profesní autonomie 

v prostředí českých médií, který je nezřídka spojován s kvalitou – odolávání vnějším 

tlakům je vnímáno jako znak kvality konkrétního novináře, ale také jako distinktivní 

rys, který žurnalistiku vymezuje vůči ostatním komunikačním oborům (například public 

relations): 

 

Ž7: Víte, fakt jako výrazný novináři, který jdou se svou kůží na trh, si rozhodujou za 
sebe. Ti jsou schopni se kvůli tomu pohádat nebo přijít o odměny, když jsou 
přesvědčeni, že takhle je to dobře, tak to tak udělají a ber, nebo nech ležet. 
 
Ž5: Má to jednu hroznou výhodu, že… já teda jsem přesvědčená, že ta novinářská 
profese narozdíl třeba od píáru, kam spousta lidí utíká, má strašnou míru svobody… 
nebo takhle: já jsem za svoji praxi nenarazila na to, aby mě někdo nutil do nějakých 
postojů, nevím, politických, filosofických, čili má člověk možnost ten svět popisovat do 
značné míry (do značné míry!) tak, jak ho vidí, a potkávat se s lidmi, které si vybírá 
sám, a v tom já vidím obrovskou výhodu a je v tom velká míra svobody. 
 

Přestože respondentka v citaci výše připouští určitá omezení („ člověk má možnost ten 

svět popisovat do značné míry tak, jak ho vidí...“), autonomii jednotlivce prezentuje 

jako základ profesní identity, který je v rámci profese vnímán jako významná hodnota. 

Novinářka zároveň popírá, že by se během své kariéry setkala s konkrétními vnějšími 

tlaky. Je ale zřejmé, že možné konkrétní podoby těchto vnějších vlivů si je vědoma a že 
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hrozba takového nátlaku (minimálně ze strany vlastníků) je součástí profesního diskurzu 

(„z tohohle byly obavy“):   

 

Ž5: Že by mi někdo říkal „udělej článek o téhle firmě, protože nám dají reklamu“, to 
teda… já můžu mluvit za (název média anonymizován – pozn. aut.) a za (název média 
anonymizován – pozn. aut.), tak tam to skutečně nikdy takhle nefungovalo a v obou 
redakcích, přestože se tam vystřídalo za dobu mého působení několik generací vedení, 
tak jsem nenarazila na to… tam totiž u těch novinářů to většinou funguje tak, že jsou 
hrdí na to, že tomuhle nepodléhají, a byla by to pro ně urážka… když třeba náš deník 
kupoval vlivný byznysmen, [...] tak z tohohle byly obavy. A musím říct, že [...] se 
nestalo, že bychom dostali nějaké direktivy, jak psát o jeho skandálu s byty, jak psát o 
jeho uhelném byznysu, na druhou stranu nepřišel tam žádný pokyn napsat nějaký článek 
o jeho konkurentech třeba nebo popsat nějaký vývoj na trhu tak, aby to jemu třeba 
pomohlo… ani politicky.191 

 
Ideál autonomie jednotlivce vůči vnějším tlakům je patrný také ze způsobu, jakým 

respondenti a respondentky popisují určitý kompromis mezi oběma póly – „vnit řně 

autonomního“ novináře v prostředí, které faktickou autonomii neumožňuje. Jednou 

z výrazných strategií tak je definování jednotlivce jako „nepoškozeného jádra“192 nebo 

ohraničeného subjektu, který se musí chránit před vnějším prostředím bariérou 

(„hranicemi“ nebo „hradbou“). Výpovědi tak poukazují na fenomén určitého vnitřního 

exilu, v němž jednotlivec odolává vnějším strukturám193 posílením své vnitřní 

hodnotové soudržnosti, čímž se pokouší řešit rozpor mezi profesní a organizační 

identitou (mezi ideálem autonomie a vnějšími tlaky). Typické přitom je, že tíha zvládání 

organizačních tlaků spočívá opět, podobně jako v řadě konfliktních případů 

diskutovaných v kapitolách výše, na jednotlivci, jeho schopnostech a aktivitě:  

 

Ž6: [...] takže si myslím, že když je člověk kreativní a když chce, když se snaží a je to 
tažené jím samotným a nečeká, že mu pořád bude někdo něco nabízet a pro něj něco 
vymýšlet, a vloží do toho to nadšení a chce zkoušet nové věci a stojí to někdy strašně 
moc sil a cítíte i odpor toho prostředí (já jsem takový trošku inovátor se přiznám tady), 
takže samozřejmě ta rezistence je často velká, ale myslím si, že to jde, a to mě na tom 
strašně baví. [...] Ve všech redakcích na světě je ten život drsný. A vy se musíte naučit 
vybudovat si kolem sebe takovou hradbu, přes kterou všechny ty tlaky odrazíte, 

                                                 
191 Podobně také k míře profesní svobody, i když v jiném smyslu, respondentka Ž6: „Cítím se paradoxně 
svobodně, i když někdo by si to třeba nemyslel. Ve finále si myslím, že my tady máme mnohem větší 
svobodu, než by si někdo mohl myslet. Je tady mnohem míň kontroly nebo cenzury, než by nám někdo 
podsouval. [...] cítím se tak, že jsem mohla spoustu věcí, které mi připadaly zajímavé, zkusit prosadit, a 
myslím, že dost z nich se mi prosadit povedlo, tím, že jsem do toho investovala energii a vůli...“  
192 Zdroj: Ž6 
193 Ačkoli „vnějškovost“ těchto struktur nebo vlivů je spíše výsledkem strategie jejich vytěsňování mimo 
oblast novinářské práce, jak bylo patrné v řadě případů výše – nepříjemné vlivy jsou tak prezentovány 
jako něco, co stojí v protikladu k „samotné práci“ novináře: „[...] protože ty tlaky, [...] to je prostě věc, se 
kterou se musíte naučit pracovat. A musíte umět dobře rozlišovat, které věci, co slyšíte kolem vás, jsou 
relevantní, a které nejsou. A podle mě co na nejmenší míru eliminovat takové ty intriky a všechny tyhle 
věci. [...] tohle si myslím, že je důležité úplně minimalizovat, moc se do toho nezaplétat, nebabrat se 
v tom, věnovat se čistě co nejvíc té samotné práci.“ (Ž6) 
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odpálkujete a neproniknou k vám de facto, ale tak, abyste si uvnitř mohli uchovat tu 
citlivost, která je to nejcennější, co jako novinář můžete mít. [...] Aby to jádro zůstalo 
v tomhle smyslu nepoškozené.  
 
M1: Ale zároveň si myslím, že by novinář měl být vnitřně autonomní. Vědět, kde má 
hranice, za které už nepůjde, umět říct svůj názor, nepřipustit, aby ho někdo nutil jít za 
jeho hranice. Jinak je celkem nereálné, aby novinář, který dělá pod nějakou institucí, byl 
autonomní. Protože dělá pod někým, kdo ho platí, kdo ho živí, komu vlastně prodává tu 
svoji práci a on ji prodává dál. [...] Prostě dělám pro nějakou instituci a té se musím 
podřídit. Ale jenom do určité míry.  

 
Obě citace výše popisují takový způsob jednání jednotlivce v rámci struktur („musím se 

podřídit, ale jenom do určité míry“194, „stojí to někdy strašně moc sil a cítíte i odpor 

toho prostředí“195), jenž nápadně připomíná fenomén „strukturace“, se kterým pracuje 

mimo jiné politická ekonomie komunikace a jímž poukazuje na vzájemný vztah mezi 

strukturami a jednotlivci. V logice strukturace jednotlivci vlastním jednáním přetvářejí 

struktury, v nichž svoji činnost realizují, ale tyto struktury zároveň do velké míry 

determinují jednání jednotlivců – struktury tedy nejsou chápány jako neměnné a 

definitivně určující, ale jejich vliv na jednotlivce je vnímán jako výrazný (Golding – 

Murdock 1996: 15; Mosco 1996: 267 – viz kap. 2.3). Ačkoli se jedná spíše o 

filozofickou otázku přesahující cíle tohoto výzkumu, je možné uvažovat o tom, zda 

právě strukturace není vhodným teoretickým ekvivalentem výše popsaných konfliktů 

mezi hodnotami a autonomií jednotlivce a vlivem organizačních a obecně 

ekonomických struktur, které jsou dominantním rysem novinářského profesního 

diskurzu. 

 

3.3.3.3 Mladé povolání: věk jako významný diskriminační faktor v žurnalistickém 

profesním diskurzu 
 

Na rozdíl od genderu, který v deklarovaném profesním diskurzu českých novinářů a 

novinářek nezaujímá (bez vnějšího vyvolání tohoto tématu) významnou pozici, je věk 

strukturním faktorem, kterému je přisuzován konkrétní význam v profesních 

hierarchiích a který respondenti spojují s řadou zásadních jevů v žurnalistice. Zároveň 

vyjadřují jasné normativní představy o tom, jakým způsobem by měl věk strukturovat 

možnosti profesního zařazení jednotlivců. Jedním z vůbec nejsdílenějších postojů napříč 

                                                 
194 Zdroj: M1 
195 Zdroj: Ž6 



 

 

123 
 

 

 

rozhovory je prezentace žurnalistiky v České republice jako „mladé profese“196. 

Respondenti zdůrazňují nízký průměrný věk novinářů, prezentují tuto situaci jako české 

specifikum (výjimečně jako obecně „postkomunistické“ specifikum197) a srovnávají ji 

se zahraničím, které ve výpovědích figuruje jako ideál198, s nímž je česká žurnalistika 

srovnávána: 

 

Ž4: Ale stejně si myslím, že asi není úplně dobře, že to mediální gro dělají furt ještě 
docela dost mladý lidi. Není to u nás jako třeba ve světě, že si tu cestičku na tu kameru 
musí někdo vyšlapat tím, že dva roky nosí kazety a tři roky pak může stříhat a tak dále. 
Je to takový krutý, ale prostě aspoň vědí, že mají tu šanci a že se můžou vypracovat. 
 
Ž6: [...] samozřejmě vznikla úplně jiná situace než na západě, kde, jak víte, ti 
moderátoři jsou takoví ti zralí, kteří už jsou ke konci kariéry, odsloužili si to a jsou 
prošedivělí atd. Tak to jsou samozřejmě dva úplně různé světy. 
 
M6: [...] člověk to potom vidí i v zahraničí, když přijedete třeba, zůstanu u toho sportu, 
jo, na sportovní akci, tak kolem těch jiných týmů, Finů, Švédů, se prostě točí lidi, 
kterým je prostě padesát, čtyřicet, a u nás prostě pobíhají za těmi trenéry třicetiletí kluci, 
kteří… samozřejmě ten nedostatek zkušenosti je tam občas znát. 
 

Věková struktura žurnalistiky v České republice je vnímána jako důsledek historických 

událostí (silná personální obměna profese v 90. letech) a nižší průměrný věk novinářů je 

spojován s nižší kvalitou výstupů, opět v důsledku toho, že zatím nefunguje žádoucí 

vztah mezi věkem a pozicí v profesní hierarchii. Argument týkající se „generační 

výměny“ po roce 1989 je zmiňován tak významně a v tolika souvislostech, že je možné 

považovat ho až za určitý profesní mýtus nebo autostereotyp. Spojuje se ve výpovědích 

jak se specifičností českého novinářského prostředí, tak s dobovým étosem a 

protežováním mládí, ale také s příliš rychlým kariérním růstem (bez opory ve 

zkušenostech) nebo snadnými vstupními podmínkami v profesi (žurnalistika 

devadesátých let je prezentována jako povolání pro lidi bez kvalifikace): 

  

                                                 
196 Zdroj: M5 
197 Zdroj: Ž6 
198 „[...] velice dobří jsou komentátoři třeba v tom německém Financial Times a nakonec i v jiných 
německých novinách, tam se to komentátorství hodně pěstuje… ale to jsou většinou lidi, kteří mají 
zkušenosti, je jim přes padesát. Jako myslet si, že někdo ve třiceti bude cokoliv komentovat je nesmysl, 
protože nemá k tomu ty zkušenosti, to jsou jenom takové žvásty potom. A stejně tak u těch lidí přes 
padesát se najdou dobří moderátoři televizní. Taky při vší úctě k Vaškovi Moravcovi tak on není 
důvěryhodný chlap, kterého já bych si vážil a čekal, že on se zeptá přesně na to, na co bych se zeptal já.“ 
(M2) Podobně také: „[...] to je bolest české žurnalistiky, ale ono se to časem srovná… že byla hrozně 
mladá, po té generační výměně, po té revoluci, takže všude byli holobrádci a holobrádkyně. A když se 
člověk podívá na CNN nebo BBC a vidí tam ty staré lidi, tak si říká: kde tady jsou ti staří lidi, 
kristepane!?“ (Ž1) 
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Z4: Tak my jsme taková zvrácená novinářská komunita v Čechách. Protože po roce ´89, 
když vlastně ti matadoři byli (nebo to je moje lehce poučená laická představa) z těch 
médií odsunuti a nastoupili mladí, tak vlastně česká novinařina dodneška je podle mě 
fakt cucákovská.  

 
Ž6: Musíte vzít ten kontext, jo… to bylo prostě... devadesátky, to byla taková divoká 
doba, kdy skutečně se obměňovalo celé to složení redakcí v médiích a my jsme vlastně 
do toho vlítli rovnýma nohama do spousty těch džobů v té době, to bylo úplně jiné než 
teď, protože ta společnost se transformovala, byla dost poptávka po mladých lidech, 
protože byli akční, flexibilní, dokázali se rychle učit a tak dál.   
 
L. V.: Kdy jste se rozhodl být novinářem? 
M2: No tak to bylo až v roce 1992, protože já jsem do té doby dělal popeláře… vlastně 
všichni známí, co dělali takovéhle ty alternativní profese, jako třeba v kotelnách 
(smích), tak začali dělat postupně kariéru, a já jsem si začal připadat nějak sociálně 
nezakotvený, tak jsem musel něco zkusit. Ale protože jsem neměl žádné formální 
vzdělání, tak co by člověk mohl dělat… šel do novin. Celá řada známých šla dělat do 
novin, protože, když to řeknu zjednodušeně, taky nic neuměli, tudíž nemohli jít dělat 
někam, kde byla potřeba nějaká kvalifikace… a zrovna v těch médiích tehdy nebyli 
žádní lidé, takže se přijímal v podstatě každý, kdo vypadal trochu důvěryhodně. 

 
Ž6: [...] tady v té střední a východní Evropě, jak se tam octla ta spousta mladých lidí, 
tak oni udělali rychlé kariéry, a často v nějakých třiceti letech byli v podstatě de facto na 
konci kariéry a cítili, že už jakoby nevědí, co se sebou a kam by ještě postupovali, což je 
strašně nezdravé. 

 
Otázkou je, zda to souvisí s absencí lidí vyššího věku v novinářské profesi v jejích 

raných fázích po roce 1989, ale novinářský profesní diskurz pracuje s věkem jako 

s velmi významným diskriminačním faktorem (srov. s Volek – Jirák 2006). Je patrné, že 

pro respondenty a respondentky je důležité zdůrazňovat, že novinářská populace 

postupně stárne199 a situace se „normalizuje“ (zejména ve vztahu k „vyspělým 

zemím“200) také v tom smyslu, že vyšší věk už není automaticky spojován s hendikepem 

určité nežádoucí politické orientace:  

 

Ž5: [...] taky byla doba, ještě řekla bych tak před deseti lety, kdy… ono to taky hodně 
souvisí s tím, že po devadesátém roce ta generace lidí, kteří to dělali předtím, tak strašně 

                                                 
199 „[...] tady tak jako jedna generace trošku chyběla… že přišla ta naše generace těch mladých, a teď 
jsme všichni tak kolem čtyřicítky, jak to vidím v televizi nebo tak, tak cítím, že jsou to všechno moji 
vrstevníci nebo mírně starší možná… takže to je teď taková rozhodující věková skupina.“ (Ž3) 
„V médiích bych řekla, že hlavní kádr lidí jsou dneska čtyřicátníci, lidí nad šedesát je tam strašně málo… 
no a těch padesátníků není tam moc… ale řekla bych, že ti, kteří tam jsou, jsou dneska spíš cenění.“ (Ž5) 
„Jo, to myslím že byla velká bolest, možná že ještě teď je trošku, že tam je příliš mladých lidí a málo 
starších lidí. A vzhledem k tomu, že ta společnost stárne, a hodně stárne, tak najednou ti novináři jsou 
hodně mladí proti tomu obrázku té společnosti. Ale myslím, že se to časem srovná, dejme tomu ještě 
jedna generace… ti lidi stárnou, ti co začínali v 90. letech, ti zestárnou, asi to bylo jenom tím zlomem…“ 
(Ž1) 
200 „Já si myslím že v podstatě tady je to už jako ve vyspělých zemích, že takovou tu terénní reportéřinu 
dělají mladší lidi. Potom takoví ti, já jim říkám salónní komentátoři, to jsou prostě lidi, kteří jsou ve 
zralém věku, mají odžito – Steigerwald, Fištejn, Nováček – to jsou lidi, kteří už něčím prošli, jsou velmi 
chytří, analyticky myslí...“ (Ž7) 
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moc jich odešlo z těch médií z politických důvodů... za určitý hendikep se považovala 
příslušnost k té generaci osmašedesátníků, kteří se tam vrátili, protože to byli lidi, kteří 
byli úplně mimo, a to se velice rychle prokázalo, byla trošku nedůvěra v jednu dobu 
k lidem třeba mojí generace, ale řekla bych, že dneska už je to jiné, že lidi, kteří v té 
branži zůstali, z mé generace, parta lidí třeba kolem Vila Bucherta [...], my jsme všichni 
stejně staří, tak to jsou lidi, kteří jsou dneska respektovaní.  

 

Věk je faktorem, který respondenti považují za významný z hlediska pracovního 

zařazení. Prosazují, aby prestižnější (komentátorské, moderátorské) nebo hierarchicky 

vyšší (editorské) pozice zastávali lidé ve vyšším věku (běžná je distinkce mezi 

„t řicátníky“ a lidmi staršími padesáti let). Věk je v této souvislosti přímo spojován se 

zkušeností, která je pro podání kvalitního výkonu na určitých pozicích považována za 

nezbytnou, a nefiguruje tedy ve výpovědích jako arbitrární faktor, ale jeho význam je 

přímo vztahován ke kvalitě profese (a určité etické zralosti jednotlivců v ní):  

 

Ž4: U nás vlastně chybí nějaká ta věková hierarchie. A nejen ve smyslu „je ti dvacet, 
sorry, nemůžeš dělat tohleto“, ale prostě i nějaké sbírání zkušeností, protože pak si 
dokážu představit, že člověk, který přijde ve dvaceti rovnou na kameru, opovrhuje třeba 
směnařem. Protože si tu práci nikdy nezkusil! Takové to přeskočení těch různých 
levelů, to není dobře pro ten profesní rozvoj. 

  
Ž1: Určitě samozřejmě komentátor by měl být člověk trošku zralejší, my když jsme 
začínali jako ucha a byli jsme mladincí a jeli jsme od začátku komentátory, tak já když 
si dneska vzpomenu na tu drzost, s jakou jsme tam sázeli ty kategorické soudy, tak mi 
dneska běhá mráz po zádech. Takže si myslím, že komentátor by měl být člověk s jistou 
zkušeností, a myslím nejen profesní, ale přece jenom už by měl něco zažít a měl by mít 
nějaký background nejen životní, ale i vzdělanostní… 

 
Přestože tedy v souvislosti s vertikální profesní hierarchií respondenti zmiňují princip 

„rovných mezi rovnými“201, prosazují naopak v horizontální rovině (tedy v profesní 

dělbě práce založené na specializaci, nikoli na vztahu nadřízenosti a podřízenosti) jasný 

„princip seniority“ 202 odvíjející se od věku novinářů, respektive od jejich profesní 

zkušenosti nebo zralosti (jen zřídka jsou věk a „zralost“ explicitně oddělovány jako dva 

různé fenomény203). Ve většině výpovědí se tak objevuje představa lineárního 

profesního postupu, tedy že k prestižnějším pozicím je třeba se propracovat, „odsloužit 

                                                 
201 Zdroj: Ž1 (viz kap. 3.3.3.1) 
202 Zdroj: Ž6 (viz kap. 3.3.3.1) 
203 „V ěk je podstatnej! Věk je podstatnej, no… nebo věk… no tak… myslím že pro tu práci je podstatné, 
aby byl člověk vyzrálý, aby byl zralý člověk, aby nebláznil, aby uměl všechno dobře zvážit. Někdo je 
zralý v pětadvaceti, někdo ve třiceti, někdo ve čtyřiceti, někdo nikdy. To je to hodně osobní, co v tom je.“ 
(M4) V případě tohoto respondenta se jedná o de facto jediný anti-ageistický postřeh v diskurzu, který 
s věkem pracuje jako s výrazně diskriminačním faktorem. 
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si je“204, případně se „ot řískat“ na reportérských pozicích, a že je chybou českého 

prostředí, pokud tomu tak není:  

 

Ž6: [...] rozhodně by na pozicích editorů měli být fakt hodně zkušení lidi, to znamená, 
že bych tam moc neviděla mladé lidi, kteří začínají, to si myslím, že je velká chyba.[...] 
tady jasně vidím člověka z mého pohledu ideálně čtyřicet plus, v našich podmínkách 
když to bude někdo třicet pět plus, tak už to bude někdo, kdo má docela dost za sebou, 
tím, jak jsme začali všichni brzo, ale tadyto vidím jako dost důležité. [...] A takové ty 
mladší lidi bych viděla právě na těch reportérských pozicích, kde se budou otřískávat a 
učit, protože ten terén je nejvíc naučí.  

 
M2: [...] moderovat nějaké seriózní diskuse v televizi nebo dělat komentáře, že to je pro 
starší lidi. A to už je jedno, prostě vyšší věk. [...] A potom právě pro ty mladší lidi je 
úplně elementární to zpravodajství. Protože dělat dobře zpravodajství a nenechat si 
pomást hlavu těmi odděleními PR jednotlivých ministerstev či firem, tak to vyžaduje 
taky velice kritický rozum a na tom vzniká novinář, že tohle dokáže překonat. 

 

Spíše výjimečně novinářky a novináři zmiňují možná negativa vyššího věku v profesi, 

jakými mohou být ztráta ostražitosti a zvídavosti, které respondenti přisuzují mladším 

jedincům205. Věk je spojován také s konfliktními situacemi, které vznikají v důsledku 

rychlých změn v profesi,206 a v některých výpovědích figuruje jako distinktivní faktor 

mezi novými a tradičními médii, respektive mezi různými typy médií (např. tištěnými a 

elektronickými), přičemž lidé vyššího věku jsou spojováni zejména s tištěnými médii 

(jako s „tradi čnějším segmentem v rámci žurnalistiky“ nebo vzhledem k jejich 

analytičtějšímu charakteru, který vyžaduje zkušenější autory):  

 

Ž5: Já jsem přesvědčená, že v téhle branži jsou strašně důležité zkušenosti, ale možná ze 
mě mluví prostě jenom to, že jsem stará. Kdybyste se zeptala třicetiletých kolegů, tak 
třeba řeknou, že nejdůležitější je nebýt zatížený nějakými špatnými návyky. Zase záleží 
na typu práce, kterou člověk dělá… ale já, pokud mluvíme o určitém boji nebo 
konkurenci, která se dneska vede mezi internetem a klasickými tištěnými médii, tak já 

                                                 
204 „[...] takové to, jak za každou cenu tu některá mladá děcka chtějí moderovat… to je prostě důsledek 
téhle deformace, že to tu tak často fungovalo. A já je právě kolikrát koriguju a říkám ne, počkejte, tohle si 
přece musíte trochu odsloužit, k tomu přijdete časem…“ (Ž6) 
205 „[...] kvalitní editor je velmi důležitý prvek v té redakci a měl by tam být a má určitou výhodu možná 
v tom, že čím je starší, tím má šanci být lepší, protože ty jeho zkušenosti a přehled se tím zvyšují, na 
druhou stranu mu zase hrozí, že ho to semele a že bude tak opotřebovaný a projde mu rukama takové 
kvantum materiálu, že u nás v té branži se říká, že oslepne.“ (M8) Podobně také: „[...] ale ten mix je 
třeba… zase bez těch úplných holobrádků, ti zase mají nasazení, žejo, tu zvídavost, ona ta zvídavost 
s věkem potom pomíjí trošku, protože vám připadá, že všechno už tady bylo, všechno už jste zažil, 
všechno už jste psal, takže to objevování, kdy si člověk třeba řekne ´ježišmarjá, on objevuje Ameriku, to 
jsme psali už před deseti lety´, tak si řekne ´kristepane, ale vždyť zaplaťpámbů za to´.“ (Ž1) 
206 „[...] tady je třeba samozřejmě trochu problém mezi tou starší generací a tou naší novou v tom smyslu, 
že to dostalo úplně jinou dynamiku a ti lidi byli zvyklí na jiné prostředí, mají jinou představu o té 
žurnalistice, já to respektuju, ale myslím si osobně, že doba už je někde jinde. Takže v tomhle směru 
určité pnutí je a je to hrozná škoda, ale já si myslím, že když do toho někdo naskočí, tak se strašně rychle 
zorientuje a pochopí, co se chce dělat nově a nebere to úkorně tak, že někdo chce ubližovat těm, co už tu 
jsou dlouho.“ (Ž6)  
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věřím tomu, že tištěná média budou tíhnout víc k analýze, k delším komplexnějším 
článkům spíš časopiseckého typu, a tam je ta zkušenost určitě důležitá.   
 
M8: Obecně mi přijde, že televizi dneska dělají mladší lidi a noviny píšou starší… ale to 
je opravdu naprosto pocitově… že přece jenom ta psaná žurnalistika je takový 
konzervativnější styl, je to prostě tradičnější segment v rámci žurnalistiky jako takové. 

 
Vedle klíčového vztahu k prestiži pracovních pozic je věk spojován v některých 

výpovědích s organizačními aspekty profese (zejména s její časovou náročností) a jejich 

vlivem na osobní život. Zejména respondentky zmiňují nižší ochotu podstupovat se 

stoupajícím věkem vysokou míru pracovního stresu v profesi207 a také roli věku při 

potřebě slaďovat profesní a osobní život208. V těchto výpovědích se tak propojuje 

působení faktoru věku s tematikou, která je doménou genderových studií nebo obecně 

feministického přístupu a jíž se věnují i genderová mediální studia zabývající se oblastí 

novinářské profese (viz kap. 2.2.2). Zcela výjimečně je pak ve výpovědích věk 

s genderovou tematikou spojován explicitně, ať už poukazem na generační podmíněnost 

genderové dělby práce v profesi209, nebo skrze klasický genderově stereotypní poukaz 

na profesní „výhodu“ mladých žen, které mohou strategicky nakládat se svým 

vzhledem:  

 

Ž1: Ale já už jsem ve věku, kdy to, jak vypadám a podobně, to už mi kontakt 
neusnadňuje, to bývalo myslím před dvaceti lety, ale teď skutečně už ne. 

 

3.3.3.4 Plniči z regionů: význam dosahu média v profesních hierarchiích 
 

Také dosah média je v novinářském profesním diskurzu silně provázaný s hierarchií – 

regionální a lokální média i regionální redakce celoplošných médií jsou v něm 

explicitně označovány za méně prestižní, nezřídka i za méně kvalitní (to odpovídá 

závěrům z genderově zaměřených studií mediální produkce, které upozorňují na vztah 

mezi nižší prestiží regionálních a lokálních médií a genderovou segregací v profesi: 

Akhileshwari 2002: 24; Chambers – Steiner – Fleming 2004: 93, 124; Chhakchhuak 

                                                 
207 „[...] štve mě na tom nedostatek času a vysoká míra stresu, která... možná v padesáti je na to člověk 
citlivější, než byl, když byl mladší. [...] asi není moc profesí, u kterých člověk čtyřikrát týdně zůstává 
v práci do devíti, do půl desáté večer, což samozřejmě má vliv na rodinu a osobní život, no.“ (Ž5) 
Podobně také: „A je to prostě moc práce a ty denní uzávěrky a když jsou ty fotbaly, tak je to pro mě stres, 
který už mě v mém věku nebaví.“ (Ž2)  
208 „A možná mladý lidi mají otevřenější dveře v těch médiích proto, že jsou ještě zapálení, ještě nemají 
ty rodiny, ještě nepotřebujou ty děti vyzvedávat. A tím nemyslím jenom ženský, tím myslím i chlapy.“ 
(Ž4) 
209 „Takže sehnat ženu, která by něco okomentovala, je hodně těžké. Ale ono se to mění. Já myslím, že se 
to generačně vymění. Že za dalších dvacet let to bude jedno… ale zatím je to tak, že mně devadesát 
procent komentářů píší muži a deset procent ženy.“ (Ž1) 
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2002: 21; van Zoonen 2000: 50 – viz kap. 2.2.1 a 2.3.1). Pro sledovaný diskurz je 

typický zjevný pragocentrismus, který nabývá takové míry, že řada respondentů vůbec 

nepřipouští možnost existence prestižních médií v jiném než hlavním městě. Praha je 

oceňována především za to, že poskytuje mnoho příležitostí210, nabízí vyšší ochranu 

před provázaností profesních a osobních vztahů
211 nebo že má jednoduše vyšší 

standardy práce než regiony: 

 

M1: Ale prostě ty požadavky v tom regionu jsou úplně jiné. A najednou tady je to 
vysoce profesionální prostředí, kde ty požadavky jsou silné… 
L. V.: Myslíte si, že tímhle trochu říkáte, že to regionální rádio považujete za 
hierarchicky níž? 
M1: Určitě. Čímž neříkám, že lidi, kteří tam pracují, jsou míň kvalitní. Ale jsou tam jiné 
požadavky. Už jenom tím, že když jsem dělal v regionálním rádiu, tak jsme měli zprávy 
jenom jednou za hodinu a trvaly minutu a půl. Což je obdoba našich krátkých zpráv 
v půl. A zprávy tam měly být o tom, jestli tamhle policajti někoho zatkli, jestli tamhle 
na silnici je kolona… takové ty oddychovky. A dokonce vím, že jsem tehdy plaval 
v nějaké celostátní politice, protože jsem maximálně tamhle znal hejtmana a s tím jsem 
si vystačil. 

   

Nižší kvalitu práce v regionech respondenti většinou explicitně odmítají přisuzovat nižší 

kvalitě novinářů a novinářek, kteří pracují v regionálních médiích nebo regionálních 

redakcích celoplošných médií. Naopak upozorňují na to, že řada kvalitních novinářů a 

novinářek přišla do Prahy z regionů212. Obecně přijímaným faktem je ale v profesním 

diskurzu to, že získat prestiž je možné pouze v „centru“:  

 
Ž3: Já si myslím, že ta novinařina v těch hlavních denících se dělá prostě v Praze… a 
že… takhle… já jsem narozená ve Strakonicích, to není, že bych byla nějaký Pražák… 
ale asi musíte bydlet v Praze, abyste mohl dělat nějakého toho prostě komentátora 
důležitého nebo tak. A na příkladu jedné novinářky… člověk, který dělal kauzu 
v Kuřimi, tak byla z Brna, dělala to v Brně ještě jako brněnská zpravodajka, na té kauze 
ukázala svoje kvality, pak přišla do Prahy a tím vešla daleko víc ve známost, posílila tu 
svoji pozici… prostě Praha, no… je určitě novinářka v ostravském studiu, která dělá 
kauzy, ta byla z regionu taková viditelná, ale jinak musí být člověk v centru. 
 
Ž5: No tady se dá dělat dobrá novinařina jenom v Praze. Protože… řekla bych… že ta 
nejlepší práce je rozdávaná… nebo uplatnitelná v pražských redakcích, a musím říct, že 
lidi z pražských redakcí se na ty regiony dívají s velkým despektem. Málokde si lidi 
v regionech vybudují trošičku respektovanou pozici. Trošičku je to možná parta kolem 
Karla Bělohlavého v ostravské televizi, kteří dělají Naši povahu českou a tyhle 
publicistické věci, ale… já si myslím, že aby dneska v Brně fungovaly respektované 
Lidové noviny, jako to bylo za Těsnohlídka, to už prostě dneska nejde, no. 

                                                 
210 „I Praha už je trochu malá. Ale člověk si může vybírat, je tu spousta možností.“ (M7) 
211 „Navíc v těch regionech člověk vždycky zabředne do nějakých vztahů… a v té Praze tomu jde 
odolávat déle.“ (M7) 
212 „Já si myslím, že to, co se dělá v těch regionech, tak je hrozné. Ale zase většina těch dobrých  novinářů 
v Praze vyrostli v těch regionech.“ (M2) 
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Ž2: [...] já si totiž myslím, že kdo je ambiciózní a chce být opravu dobrý novinář, tak jde 
do Prahy. Někam se rvát na výsluní.  

 

Vedle prostého konstatování, že „dobrou novinařinu“ je možné dělat jen v Praze (viz Ž5 

výše), se ve výpovědích objevují i návody, jak si nižší status regionální žurnalistiky 

(resp. žurnalistiky produkované v regionálních redakcích) vysvětlovat. Většina z nich 

směřuje k ekonomickým hlediskům – zmiňována je nedůvěra investorů v regionální 

projekty nebo snaha vydavatelství zaměřujících se na regionální zpravodajství 

maximalizovat zisk na úkor kvality obsahů: 

 

Ž5: Ale nedokážu si představit dobré, kvalitní, respektované médium, že by mohlo 
dneska začít fungovat z Brna nebo z Plzně. Tak je to do značné míry stereotyp, důvěra 
investorů… nevím, jestli by dal dneska někdo peníze na rozjezd nějakého mediálního 
projektu Brňákovi… ale přece jen v té Praze se točí největší peníze, nejvíc nápadů, 
nejvíc možností, nejvíc dobrých novinářů taky, žejo, zkuste dát v Brně dohromady 
desetičlenný tým osobností z branže, jo, to nejde. 
 
M2: A to, co se tam dneska děje, tam to je opravdu naprostý masakr novinařiny v těch 
regionech. Tam se povolil ten monopol Vltava-Labe-Press a ti dělají to, co bohužel teda 
dělají i ta média na centrální úrovni, že se z toho snaží vytáhnout peněz, co jde, takže 
v každém okresním městě máte šest novinářů, na téhleté úrovni, a ti píší jeden deník, 
kam dávají nějaké zprávy, a pak z toho složí nějaký deník, který se sice trochu liší okres 
od okresu... takže tam už to je takový naprostý automatismus. 
 

Na specifický status regionální žurnalistiky poukazují také zmínky o výrazně nižším 

finančním ohodnocení za práci v regionech, respektive o výjimečné platové situaci 

pražských novinářů213. Novináři pracující v regionech (jak „krajánci“, tedy redaktoři 

regionálních redakcí celoplošných médií, tak zaměstnanci regionálních médií) svoji 

pozici sami vymezují vůči Praze a rozdíl mezi sebou a novináři „v centru“ prezentují 

jako rozdíl v podmínkách práce a individuálních ambicích, nikoli v kvalitě:  

 

Ž2: [...] když si přepočítám, kolik je lidí na tu stránku v Praze, my denně plníme jednu 
stránku, tak v Praze jich je víc. Víc si můžou s tím textem pohrát, je to víc o těch 
zajímavostech a tak, a my tady musíme v první řadě plnit. Ať to je, jak chce, tak tohle je 
to první. Je tu víc té práce, jak to říct, ne otrocké, ale v té Praze na to mají víc času. [...] 
Ani si o sobě nemyslím, že jsem horší než ti lidi, co jsou v Praze, někteří, ale každý má 
jiné ambice, já jsem řekla, že na tohle nemám. 

                                                 
213 „[...] takže myslím, že to je velmi dobře placená profese… ne všude. V Praze, v Praze. Myslím si, že 
v regionech to tak slavné nebude. Ale v Praze si myslím, že to pořád je dobré.“ (M4) Podobně také: „Já 
můžu mluvit o své pozici a vím, jak jsou na tom platově naši redaktoři nebo přispěvatelé, a tam vím, že to 
je standardně nad celostátními průměry. Vedle toho přece jenom občas přijdu do styku s regionálními 
novináři, vím, jakým způsobem fungují novináři na volné noze, a to bychom se bavili o něčem jiném. [...] 
Tím, že [...] jsem objel všechna naše studia a vím, v jakých podmínkách a za jakých platových podmínek 
ti lidi fungujou, tak jakoby ten přezíravý pohled, který podle mě objektivně v těch redakcích je, tak 
nesdílím.“ (M5) 
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Podmínky práce v regionech z pohledu regionálních novinářů nejlépe vystihuje in vivo 

kód214 „plni či“ , kterým jedna z novinářek opakovaně označila svoji pozici a kterému se 

i v jiných výpovědích přibližuje volba výrazu „plnit“  nebo „zaplnit“  v souvislosti 

s hlavní pracovní náplní. Novináři volbou těchto výrazů poukazují na nedostatek času 

na vytváření požadovaného množství obsahu, na nadřazování kvantity produkce její 

kvalitě a na důsledky, které z toho vyplývají pro jednotlivé novináře (silný tlak na 

výkonnost, omezování kreativity, nemožnost hlubšího zaměření se na téma atd. – 

příznačné ovšem je, že tato profesní negativa zmiňují také novináři a novinářky 

z celoplošných médií – viz kap. 3.3.2.2 – srov. s výrazem „automat“ u respondenta M2 

– s. 108): 

 

M3: Hlavní je, aby ta stránka byla plná. [...] Není přímo dané množství, ale musí být 
plné stránky. [...] ty dvě strany musíme zaplnit celé. Takže denně jeden hlavní článek, 
fotku... takže kdybych to zprůměroval, tak těch pět článků za den. V pátek po mně chce 
šéf plán a měl bych mít na příští týden na každý den aspoň tři věci. Já vždycky napíšu 
jednu a jsem rád. 
 
Ž2: A taky: psaní reportáží, velkých rozhovorů je něco jiného… tady to sice můžete psát 
taky, ale hlavně musíte za ten den zaplnit tu stránku, takže už na to není čas… ani 
energie. Takže tady jste v tom deníku hlavně plnič. A v tom regionu hlavně. Protože 
v Praze mají na stránku mnohem víc lidí. My jsme tady dva. Vlastně ani ne dva. Kolega 
a já na nějaký poloviční, takže jeden a půl… takže tady prostě v regionu je člověk 
hlavně plnič. Jo. [...] kdo má ambice, opravdu ambice něco dokázat, tak jde do Prahy. 
Nebo dokázat… to je sporné. Tak nás tady taky potřebujou, žejo. Plniče. 

 

Významnou součástí profesního diskurzu je ale také kritika přezíravého pohledu na 

regiony jako neoprávněného a nespravedlivého. Řada respondentů vyzdvihuje důležitost 

regionální žurnalistiky, jak kvůli významu pro příjemce215, tak především s ohledem 

na její náročnost, mimo jiné i z morálního hlediska216. Jedna z respondentek přirovnává 

obtížnost práce regionálních novinářů (resp. „krajánků“) k postu zahraničích zpravodajů 

(upozorňuje ale, že vzhledem k prestiži jsou obě pozice na opačných pólech hierarchie):  

 

                                                 
214 Jako „in vivo“ kódy označují Strauss a Corbinová (1999) slova, která použijí ve výpovědích sami 
informátoři (respondenti) a která vystihují podstatu jevu nebo kategorie, k nimž se vztahují, do té míry, že 
je výzkumníci použijí při vlastní kategorizaci (Strauss – Corbinová 1999: 48). 
215 „V Praze si myslí, že to, co oni dělají, je strašně důležitý, a tady lidi, kteří si koupí Deník, hledají spíš 
ty regionální zprávy. Protože pro ně to, co napíše Praha, to oni vidí všude.“ (M3) 
216 „[...] když děláte novináře v menším městě, tak je to mnohem těžší a vlastně to vyžaduje mnohem větší 
odvahu, než když ho děláte v Praze. Tady jste jeden z mnoha a trefujete se do dvou set poslanců, ale tam 
se všichni znají, a teď máte napsat, že starosta krade, jako že krade, tak je to těžké napsat, protože vám 
rozbije okna.“ (M4) 
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Ž4: [...] takovou velmi podceňovanou, ale obrovskou pozicí v médiích jsou krajánci. 
Kteří podle mě jsou vlastně to samé co ti zahraniční zpravodajové. Oni mají to své 
území a o tom musejí vědět všechno, referovat o všem. Z hlediska prestiže to ovšem 
absolutně není srovnatelné. Krajánek je ten úplně poslední, nejnižší, a zahraniční 
zpravodaj je prestižní. [...] taková pozice krajánka někde... to je setsakramentská dřina a 
myslím, že by to málokterá primadona z celostátních deníků, případně televize vydržela. 
Protože ti krajánci se v mých očích stávají takovými malými zahraničními zpravodaji – 
musejí mít znalost celé té oblasti, a stejně to nikdy nemůžou celé obsáhnout. Ti krajánci 
to mají na menším území a musejí oproti těm zahraničním zpravodajům vědět úplně 
všechno. A musejí být připraveni v kteroukoli denní dobu vyrazit kamkoli. A ty kraje 
nejsou tak malinkatý a těch silniček a vesniček tam je hrozně moc. Hrozně moc starostů, 
úředníků, a oni vždycky musejí vědět, na koho se konkrétně obrátit.  

 
Někteří respondenti a respondentky relativizují rozdíl mezi centrem a periferií 

upozorněním na to, že vzhledem k velikosti České republiky a rozvoji komunikačních 

technologií je bytí regionálním novinářem spíše otázkou volby než nutnosti217. Na to, že 

by se v budoucnu mohl proměnit hierarchický vztah mezi „centrálními redakcemi“ a 

regiony i jejich prestiž, upozorňuje zmínka o nových trendech v žurnalistice, které 

kladou důraz na lokální události a regionalizaci zpravodajství: 

 

Ž6: V centrálních redakcích, zobecňuju, si myslím, že často je jakýsi despekt 
k regionům a myslím si, že absolutně mylný. Ale taky se to v poslední době mění tím, 
jak jsou ty trendy, v jejichž rámci jsou regionalizace a důraz na lokální věci důležité, 
takže i v tomhle je dneska ta dynamika jiná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
217 „Nemyslím, že by to byl problém z hlediska kariéry, jo, protože přinejmenším v rámci Čech pracovat 
v Praze vlastně není žádný velký problém.“ (M5) 
„Ale na druhou stranu zase pro ty pražské redakce se dá dělat dneska vlastně odkudkoli tím, jak funguje 
internet a jak je ten svět malý… takže ono je to všechno relativní.“ (Ž5) 
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4. Závěr  
 

„Strukturální přístup nabízí způsob, kterým lze pochopit nerovnosti příležitostí, 
útlak a nadvládu bez odkazu na individualizovaného pachatele, takový přístup spíše 
předpokládá, že většina aktérů má v menší či větší míře spoluvinu na jejich utváření.“  

        (Young 2010: 143–144) 
 

Pro řadu vlivných genderových analýz mediální produkce a obsahů je typická optika 

kvalitativní změny, kterou ženy údajně vnesou do prostředí, v němž se zvýší jejich 

zastoupení (Gallagher 2005; Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; MediaWatch 

1995; Morna 2007; Spears – Seydegart 2000). Vyšší počet žen v redakcích nebo obecně 

v mediálních institucích spojuje tento přístup s proměnou redakční kultury i výstupů. 

Očekávání, že by novinářky měly být nositelkami změny, pokud jde například o 

tematickou orientaci zpravodajství nebo volbu informačních zdrojů, je implicitně 

přítomno také ve většině nemnoha (převážně aktivisticky orientovaných) českých studií 

(Kubálková 2011; Kubálková – Čáslavská 2010; ProEquality 2010).  

Ačkoli se ztotožňuji s aktivitami, jejichž cílem je dosáhnout rovných příležitostí pro 

ženy ve všech oblastech, v nichž se jednotlivé ženy chtějí realizovat, a nerovné 

zastoupení žen v mediálních institucích vnímám jako důsledek diskriminačních praktik 

(jakkoli nevědomé nebo nezáměrné mohou být), zvolila jsem pro svůj výzkum i jeho 

teoretická východiska optiku, která (na základě teoretických úvah i empirických 

poznatků) odmítá otázku možného vlivu žen v novinářské profesi jako spekulativní. 

Cílem této práce je vnést do jednoduché představy o proměně redakční kultury a 

mediálních obsahů skrze prostou přítomnost žen v mediální produkci komplexnější (a 

komplikující) pohled mediálních studií, konkrétně perspektivu feministické politické 

ekonomie. Přínosem tohoto oboru ke studiu genderových vztahů v rámci mediálních 

podniků nebo celých systémů je, že disponuje empirickým poznáním i navazujícími 

teoriemi, které zohledňují široký politicko-ekonomický kontext fungování mediálních 

institucí i jejich složitou organizační strukturu a principy. Právě znalost tohoto souboru 

mnoha faktorů, „sociálních, organizačních a ideologických [...], které společně 

ovlivňují zpravodajský obsah“ (van Zoonen 1988: 45), relativizuje populární představu 

o přímém vztahu mezi osobními charakteristikami jednotlivých pracovníků redakcí a 

podobou mediálních obsahů. Odpověď na otázku týkající se možného vlivu 

genderového faktoru v novinářské profesi tak do velké míry ovlivňuje také diskuse o 

významu řady dalších strukturních a organizačních faktorů a o rozsahu autonomie 
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jednotlivců ve vztahu k těmto komplexním politicko-ekonomickým a organizačním 

strukturám v rámci mediálního systému.  

Z mnoha možností, jež se nabízejí v oblasti studia médií z genderové perspektivy, jsem 

pro vlastní výzkum vzhledem k výše řečenému zvolila právě kombinaci feministické a 

politicko-ekonomické perspektivy. Ty spojuje zájem o nadvládu nad distribucí zdrojů, 

která však nepramení z jediného strukturního faktoru, například pouze z genderových 

vztahů (Meehan – Riordan 2002: x). Právě toto propojení „mnohočetných systémů 

útlaku“ (Collins 2000: 263) a zájem o „porozumění komunikaci na úrovni osobní 

(personal), zkušenostní, institucionální a strukturní“  (Meehan – Riordan 2002: x) jsou 

základními východisky mého výzkumu. Zaměřuji se na perspektivu mediálních 

profesionálů jako jednotlivců s konkrétní zkušeností v různých mediálních institucích, 

kteří ovšem svoje povolání realizují v rámci jedné (nejen profesní) kultury a jejích 

politicko-ekonomických struktur. Zájem o genderové aspekty novinářské práce 

propojuji se zohledněním širších strukturních a organizačních vlivů v profesi, jak je 

popisuje politická ekonomie komunikace (Golding – Murdock 1996; McChesney 2008; 

Mosco 1996), s cílem poodhalit propojení „patriarchálních a kapitalistických 

hierarchií“  (Riordan – Meehan 2002: ix) v profesním diskurzu povolání, které 

významně ovlivňuje symbolické prostředí české společnosti, a tedy také možné 

představy o roli „pohlaví a peněz“  (ibid.) v ní.  

Výsledky mého výzkumu zaměřeného na identifikaci faktorů, kterým novinářský 

profesní diskurz přisuzuje významný vliv na aktuální podobu profese, její proměny a 

roli ve společnosti, rezonují se závěry studií, podle nichž je na deklarativní úrovni 

gender v rozhovorech s novináři a novinářkami velmi málo relevantním faktorem 

(Lavie – Lehman-Wilzig 2005: 77; van Zoonen 1988: 40). Ve výpovědích o různých 

aspektech profese čeští novináři a novinářky gender jako téma až na výjimky spontánně 

nenastolují a profesní diskurz tak na této úrovni působí jako „genderově slepý“ 

(ProEquality 2010; Ross 2004). Namísto pohlaví je význam v profesních hierarchiích 

přisuzován spíše věku a dosahu média. V představách českých novinářů a novinářek 

hraje důležitou roli sdílená charakteristika české žurnalistiky jako mladé profese 

(v důsledku transformace společnosti po roce 1989) a typické je vnímání tohoto jevu 

jako negativa. Vedle věku je za důležitý diskriminační faktor v profesi považována 

příslušnost k centru nebo periferii, tedy dosah média (regionální žurnalistika je 
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prezentována jako méně prestižní, ale zároveň je z výpovědí patrná reflexe 

neopodstatněnosti takového přístupu).  

Nejtypičtější reakcí respondentů na přímé otázky ohledně významu pohlaví 

v žurnalistice je odmítání jakékoli relevance tohoto faktoru, a to jak na individuální 

úrovni, tak z hlediska vztahu k podobě profese. Novináři i novinářky zdůrazňují, že 

pozice jednotlivce v profesních hierarchiích se neodvíjí od jeho pohlaví, ale od jeho 

profesních kvalit. Jedinou výjimkou je téma nízkého zastoupení žen ve vedení redakcí a 

v managementu mediálních institucí a přiznaná specifičnost pozice žen v souvislosti 

s jejich mateřstvím a domnělými povinnostmi v soukromé oblasti. Novináři a novinářky 

sice přiznávají, že pozice žen je v tomto kontextu složitější, ale různé formy 

znevýhodnění žen racionalizují jako důsledek mimoprofesních vlivů, jakými jsou 

obecná diskriminace žen ve společnosti nebo preference jednotlivých žen, které nechtějí 

kariéře obětovat rodinný život nebo jednoduše nemají zájem o vyšší pozice. Ty jsou 

totiž také často spojovány s odklonem od novinářské práce jako takové a respondenti o 

nedostatku žen ve vedení médií neuvažují jako o problému profesním, ale spíše 

podnikovém nebo ekonomickém. Zdůrazňují naopak rovnost zastoupení pohlaví na 

„novinářských“ pozicích a zmiňují také trend postupné početní převahy žen v profesi, 

obvykle příměrem k povoláním, která jsou považována za feminizovaná (takové 

výpovědi reprezentuje například přirovnání redakčních porad ke sborovně). Pro 

nakládání s genderovým faktorem je ve výpovědích respondentů typická rozporuplnost, 

která je charakteristickým rysem celého profesního diskurzu. Přestože novináři a 

novinářky explicitně popírají vliv pohlaví na vztahy v profesi, pracovní postupy nebo 

specializaci a zdůrazňují význam individuálních charakteristik, běžnou perspektivou je 

ve výpovědích také přejímání dichotomního pohledu na roli mužů a žen ve společnosti a 

zdůrazňování „přirozených“ tendencí k odlišným tematickým preferencím, způsobům 

řízení nebo komunikace.  

Způsob, jakým nekonzistentní přístup k genderové tematice respondenti racionalizují, 

naznačuje, které faktory jsou v profesním diskurzu považovány za skutečně určující. 

Genderově podmíněnou dělbu práce novináři a novinářky přiznávají jako profesní 

strategii, nebo spíše ekonomickou strategii média, jejímž cílem je mimo jiné zvýšit 

zájem příjemců o výsledný produkt. Stereotypní nakládání s genderovými rolemi 

(například obsazování pozic sportovních reportérů muži nebo naopak preferování žen 

jako autorek a moderátorek „zpráv ze společnosti“) je v profesním diskurzu přímo 
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spojováno s průzkumy trhu, podle nichž publika preferují tradiční dělbu rolí, a 

odpovědnost za genderovou stereotypizaci je tak v rámci diskurzu přesouvána z redakcí 

na příjemce.  

Důraz na ekonomické aspekty fungování médií je obecně nejnápadnější charakteristikou 

výpovědí respondentů, a to do té míry, že novinářský profesní diskurz považuji za 

ekonomicky deterministický – s tržní podstatou fungování médií je spojována většina 

jevů, k nimž se novináři a novinářky vyjadřují. Odkazy na ekonomický zájem médií ale 

kontrastují s podobně dominantním důrazem na veřejnou roli médií a autonomii 

jednotlivců jako jedny z profesních ideálů. Nápadným rysem profesního diskurzu je 

tedy určitý rozpor mezi ekonomickými strategiemi ovlivňujícími podstatu novinářské 

práce a ideálem její nezávislosti, nestrannosti a společenské odpovědnosti. S tím souvisí 

i kontradikce týkající se autonomie jednotlivců v profesi (kterou novináři prezentují 

jako značnou) a přiznaně hierarchické struktury mediálních organizací, z níž vyplývají 

jak vnitřní (redakční hierarchie), tak vnější (politické a ekonomické) vlivy, které tuto 

autonomii omezují. Je námětem pro další metodologické úvahy a empiricky podložené 

teoretizování, zda tento rozpor odráží konflikt mezi profesní a organizační identitou 

novinářů, který popisuje de Bruin (2000), nebo zda vypovídá spíše o tom, že jsou 

politické a zejména ekonomické vlivy skrytě vepsány přímo do podstaty profesní 

ideologie (Gans 2004; McChesney 2008) a že novináři skrze svoji profesní a 

organizační socializaci postupně přejímají korporátní perspektivu (Hanitzsch – Mellado 

2011). Na základě analýzy dat, která jsem získala hloubkovými rozhovory se zástupci 

novinářské profese v České republice, se domnívám, že v profesním diskurzu stále ještě 

převládá rozpor mezi profesními hodnotami (určitým normativním ideálem) a zájmy 

média jako součásti tržního systému, ale že ekonomické principy pravděpodobně 

začínají být inkorporovány přímo do profesní ideologie, čímž se rozpor mezi profesní a 

organizační identitou do určité míry stírá. Domnělá rozporuplnost profesního diskurzu 

se ztrácí také při přijetí perspektivy strukturace (Golding – Murdock 1996; Mosco 

1996), v jejíž logice struktury stanovují zásadní rámec nebo hranice možného jednání 

jednotlivců, ale do určité míry autonomní jednotlivci svým jednáním a vzájemnými 

interakcemi tyto struktury neustále přetvářejí.  

Můj výzkum nepřináší data, která by bylo možné považovat za informace o skutečném 

vlivu mnoha strukturních faktorů na novinářskou profesi v České republice. Nepopisuje 

ani konkrétní redakční aktivity jednotlivých novinářů a novinářek, ale zaměřuje se na 
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jimi deklarované postoje k řadě profesních vlivů a trendů a na způsoby, jimiž se k nim 

vztahují. Souhlasím s Lavie a Lehman-Wilzigem, kteří upozorňují, že novináři v praxi 

nutně nedělají to, co říkají, že dělají, nebo že si minimálně neuvědomují, že jejich 

profesní chování se do určité míry liší od jimi deklarovaných postojů (Lavie – Lehman-

Wilzig 2005: 77). Nesdílím ale skepticismus van Zoonen (1988: 40), podle níž nezáleží 

na tom, co si novináři myslí nebo co říkají, protože důležité je jedině to, co dělají218. 

Vycházím z přesvědčení feministické teorie o významu promluv těch, kteří jsou 

„odborníky na svoji vlastní životní zkušenost“ (Ferree et al. 2002: 311), a kteří tak 

mohou přispět k poznání fenoménů, jež se jich osobně i profesně dotýkají. Tato práce 

proto usiluje přispět k deskripci a interpretaci dosud nepříliš zmapované oblasti profesní 

sebereflexe novinářského povolání, jehož standardy a vyznávané hodnoty vzhledem 

k roli profese při formování symbolického prostředí v České republice potenciálně 

významně přesahují úzce vymezenou profesní oblast. V navazujících výzkumech 

považuji za účelné rozvíjet závěry, které nabízí předložená analýza výpovědí novinářů a 

novinářek o jejich profesi, dalšími metodami (zúčastněným pozorováním, případovými 

studiemi komparujícími oblast mediální produkce s podobou mediálních obsahů, 

případně s jejich interpretací příjemci, účastí v mezinárodních komparativních 

projektech aj.), především se zaměřením na možnou proměnu profesní ideologie 

českých novinářů a novinářek a organizačních principů novinářské práce při zohlednění 

vzájemně působících individuálních, institucionálních i strukturních vlivů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218 Van Zoonen však ve stejném textu navrhuje studovat právě názory novinářů a novinářek na vztah mezi 
zastoupením žen v profesi a podobou zpravodajských obsahů jako jednu z metod, která může vést 
k utřídění vědeckých náhledů na toto téma (van Zoonen 1988: 38).  
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Summary 

The thesis deals with professional self-reflection of Czech daily news journalists from 

the perspective of feminist political economy connecting the field of gender media 

studies and the political economy of communication (McLaughlin 1999, Meehan – 

Riordan 2002; Riordan 2002). This attitude stresses the intersection of gender and other 

factors (demographic, socio-cultural, economic, organizational) when examining the 

influences on the profession and poses questions about the extent of individual 

autonomy in both professional and extraprofessional hierarchies. From this perspective, 

the popular belief present in many gender media studies claims (Creedon – Cramer 

2007; Dasgupta 2002; Gallagher 2005; Macharia – O´Connor – Ndangam 2010; 

MediaWatch 1995; Morna 2007; ProEquality 2010) that a change in the sex-

composition of the newsrooms will change the gender character of the profession and its 

products, seems mere speculation.  

The theoretical introduction of my research defines the field of gender media studies in 

terms of its concern and conflicting ideas, summarizes the conclusions of gender 

research on media institutions and focuses on the perspective studying gender among 

many influences in the news such as economic, sociocultural and organizational factors. 

The importance of different structural factors influencing media is a central point in the 

discussion between the political economy of communication and the cultural tradition 

which is also described in the introduction to my research (Carey 1995; Grossberg 

1995; Meehan 1986, 1999; Murdock 1995). Combining both of the above mentioned, 

the feminist political economy examines gender in the context of other structural factors 

and stresses the importance of considering power relations at work in the newsrooms 

(i.e. questions of autonomy and professional hierarchies are raised).  

According to the feminist political economy perspective, the analysis of in-depth 

interviews with Czech daily news journalists reveals how the importance of gender as 

an influence in news media is being constructed in professional discourse in the context 

of other structural and organizational influences. Based on the collected data and its 

analysis, my conclusion is that gender is barely mentioned spontaneously by Czech 

journalists and is not considered an important factor, its importance being denied 

explicitly. On the contrary, professional qualities, independent of the journalist´s sex 

and the sex-balance in the newsroom, are stressed in most of the claims with only two 
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exceptions concerning the specific position of female journalists who are mothers and 

the relative absence of women in management. These forms of disadvantage of women 

in the profession are usually rationalised by journalists as consequences of 

extraprofessional forces (both individual and/or societal), not being a matter (and a 

negative) of the profession itself. In conclusion, professional discourse can in many of 

its aspects be considered „gender blind“ (ProEquality 2010; Ross 2004). Nevertheless, 

while explicitly denying the importance of gender as a factor influencing the profession, 

accepting and reproducing the dichotomous perception of gender roles in society and 

the „natural“ tendencies and inclinations of men and women concerning their topical 

preferences, communication style or ways of leading staff, is common in the journalists´ 

statements. In general terms, the professional discourse of Czech journalists can be 

described as strikingly contradictory.  

In contrast with the proclaimed unimportance of gender, age and media reach 

(nationwide or regional/local) or the journalist´s position in terms of center/periphery 

are stressed as important factors in daily journalism. Czech journalists share the image 

of their profession as young (as a result of the transformation of Czech society after 

1989) and the interpretation of this characteristic as a negative. Local journalism or the 

position of local correspondents of nationwide media are described as less prestigious 

and this situation is interpreted as unjust by the journalists.  

Stressing the importance of the economic aspects of media functioning is the most 

noticeable characteristic of the journalists´ statements present also in their 

rationalisation of sex-based division of labour perceived as a professional strategy or 

rather the economic strategy of the media aimed at strenghtening the consumers´ 

interest in the media product.  Due to the prevalence of market logic in the statements I 

conclude that the professional discourse of Czech journalists can be considered 

economic determinist (Garnham 1995; Grossberg 1995; Meehan 1986, 1999; Murdock 

1995) – the majority of topics mentioned is somehow connected with the market 

position of the media by the journalists. In accordance with the contradictory character 

of the professional discourse, the references to the economic interests of the media 

contrast with a similarly dominant emphasis on the public role of the media and the 

autonomy of individual journalists as parts of the professional ideal. Based on the data 

analysis I conclude that although there is still a contradiction present in the professional 

discourse between the normative ideal of traditional professional values and the 
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interests of the media as part of the market system, the economic principles are probably 

being incorporated directly in the professional ideology. Hence I suggest to focus in 

detail on the possible changes in professional ideology of Czech journalists and the 

organizational principles of the journalistic profession in future research. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Scénář výzkumného rozhovoru 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář výzkumného rozhovoru 

 

1. Volba povolání (důležité z hlediska alternativ, s nimiž se žurnalistika kombinuje, a z 
hlediska představ/ideálů, s nimiž do žurnalistiky daný člověk vstupuje; významné také 
s ohledem na otevření tématu, nastolení komunikační situace) 
 
Kdy jste se rozhodl/a být novinářem/-kou? 
 
Jak jste se dostal/a k profesi?  
 
Uvažoval/a jste i o jiné volbě? Proč jste si vybral/a právě žurnalistiku? 
 
Jaké jste o ní měl/a představy a kde jste je získal/a? 
 
Měl/a jste nějaké vzory? 
 
Dělal/a jste kromě žurnalistiky také něco jiného? (předtím, potom, mezitím) 
 
 
2. Co je žurnalistika? (zjišťujeme vnímání profese z hlediska prestiže, hierarchií, 
poslání, ptáme se na domnělé dovednosti/vlastnosti nutné k výkonu profese, na profesní 
ideál/y) 
 
Jak byste jednoduše/co nejvýstižněji definoval/a denní žurnalistiku člověku, který by 
netušil, o co jde? 
 
Jaká je podle vás role žurnalistiky ve společnosti (z vaší osobní zkušenosti a/vs. vaše 
představa o celospolečenské představě o profesi)?  
 
Kdybyste měl/a říct, jaké jiné profesi se žurnalistika v něčem podobá, jaká profese by to 
byla (a jaká její charakteristika je žurnalistice blízká)? (doplňující otázka, pokud 
neví/mlčí: např. z hlediska společenské významnosti, prestiže, náročnosti na výkon, 
závislosti na specifických dovednostech atd.)  
 
Co podle vás člověk musí umět, aby mohl být dobrým novinářem/dobrou novinářkou? 
 
Jakou roli hraje v žurnalistice talent? Dá se naučit i bez talentu? Co to vlastně je 
novinářský talent? 
 
Jak byste definoval/a ideálního novináře? 
 
Existuje podle vás v novinářské profesi nějaká obecně přijímaná meta? Nějaký cíl, ke 
kterému by se člověk v profesi rád propracoval? (jde zejména o otázku prestiže, v 
podstatě z hierarchického hlediska – kam až člověk může kariérně dojít podle 
zpovídané/ho) 
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Co je v žurnalistice považováno za úspěch? 
 
Jaké vlastnosti/dovednosti jsou pro novinářskou profesi nezbytné? 
 
Jaké vlastnosti/dovednosti jsou pro novinářskou profesi výhodou? 
 
 
3. Osobní vztah ke stávající profesi 
 
Jaké to je, být novinářem/novinářkou? Jaké pocity vám to přináší? 
 
Jaká je vaše motivace vykonávat profesi? (případně nabídnout: baví, prestiž, peníze) 
 
Co vás na profesi baví? 
 
Co vás na profesi štve? 
 
Musel/a jste se kvůli své profesi něčeho v životě vzdát? Čeho? 
 
Ovlivňuje novinářská profese nějak váš osobní život? Nějak specificky ve srovnání s 
jinými profesemi? Jak? (pracovní vytížení, bohémství...) 
 
Co z vašich osobnostních charakteristik vám podle vás práci usnadňuje a co ztěžuje? 
 
Je novinářská profese zábavná? Obohacující? V čem? Jak? 
 
Máte nějaké profesní cíle? 
 
Mohl/a byste spontánně vyjmenovat pět pozic, na kterých byste nejraději ve své profesi 
působil/a? (hierarchicky, oblastí zájmu, regionálně...) 
 
 
4. Mezilidské vztahy v redakci/profesi, faktory ovlivňující pozici v profesi 
 
Jaké vztahy máte s kolegy a kolegyněmi v profesi (ve svém médiu i jinde)? Myslíte, že 
to je v něčem odlišné od ostatních profesí? (doplňující otázky, když nezačnou sami: 
Časové nároky? Rivalita? Konkurence? Společné poslání? Komunita?) 
 
Vnímáte v novinářské profesi nějakou hierarchii? Jakou? Je to hierarchické povolání? 
Na základě čeho? Je někdo lepší/významnější/důležitější než někdo jiný? (osoby i 
média) Kam byste v takové hierarchii umístil/a sebe?  
 
Jsou podle vás některé oblasti profese obzvlášť vhodné pro určitý typ lidí? (když se 
nerozmluví, nabídnout: např. některé vhodnější pro lidi extrovertnější, pro přemýšlivé, 
pro trpělivější, pro mladší/starší, pro muže/ženy) 
 
Pro koho se podle vás novinářská profese nehodí? 
 
Vnímáte některá témata jako mužská/ženská?  
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Jak jste se vyprofiloval/a ke svému zaměření?  
 
Jak probíhá distribuce témat ve vaší redakci? Určuje někdo někomu, jakou tematickou 
oblast bude pokrývat? Jak tohle funguje? 
 
Je podle vás rozdíl v pozici žen a mužů v profesi? Jsou na tom ženy jinak než muži? 
 
Liší se žena ve vedení od muže ve vedení? (Pokud ano: V čem konkrétně? Doplňující: 
Máte nějakou takovou osobní zkušenost?) 
 
Existují jiné aspekty, které ovlivňují pozici člověka v novinářské profesi? (když 
nezareagují, zkusit věk, region atd.) 
 
Jaká slova nejlépe charakterizují každodenní atmosféru na vašem pracovišti? (jednotlivá 
hesla, slova) 
 

 

 


