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Příloha č. 1: Historie internetu 

 

Hypertext 

Hypertext je klíčovým konceptem pro fungování internetu. Nelson jej definoval 

jako „nelineární text, síť odkazů mezi slovy, myšlenkami a zdroji, která nemá střed ani 

konec“ (cit. dle Meikle, Young, 2012, s. 28). Za jeho ideové předchůdce můžeme 

považovat autory, kteří psali nelineárním stylem, například Jamese Joyce a jeho 

techniku proudu vědomí. Prvním vědcem, který přišel s nápadem využití hypertextu 

v praxi, byl Vannevar Bush. Roku 1945 navrhl prototyp hypertextového zařízení, který 

nazval Memex. Bush tvrdil, že lidská mysl operuje skrze asociace, a že lidé mají 

potřebu ukládat a znovu nalézat informace mechanizovaným způsobem. Memex si 

představoval jako osobní knihovnu či databázi ve formě desky s obrazovkami a 

klávesnicí. K ukládání a zobrazování informací by využíval technologii mikrofilmu. 

Tyto knihovny by byly osobní, ale bylo by možné je sdílet mezi jednotlivci. Tato nová 

forma encyklopedie však zůstala pouze u návrhu. Přestože Memex nebyl nikdy fyzicky 

zkonstruován, Bush svým vynálezem ovlivnil řadu vědců, kteří se podíleli na vývoji 

internetu (Meikle, Young, 2012). 

Od Arpanetu k internetu 

Když roku 1957 vypustil Sovětský svaz družici Sputnik 1, zachvátily Spojené 

státy americké obavy před útokem z kosmu. Prezident Dwight Eisenhower proto založil 

agenturu ARPA (Advanced Research Projects), která měla za cíl vytvořit strategii 

obrany před možným útokem. ARPA dostala za úkol vymyslet komunikační síť, která 

by byla schopná přežít nukleární válku a ke které by se mohlo připojit libovolné 

množství počítačů. Nalezení řešení tohoto zadání je připisováno dvěma vědcům 

z protilehlých břehů oceánu: zatímco Američan Baran pracoval pro ARPA na vývoji 

vojenské sítě, Brit Davies vymýšlel rychlejší a efektivnější komunikační síť pro 

veřejnost. Řešením byl koncept „packet switching“ – kdy jsou data přenášená mezi 

jednotlivými počítači před přenosem rozdělena do „balíčků“, které putují síti 

samostatně, a mohou k tomu použít rozdílné cesty. Zpátky do logického pořádku se 
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složí až ve chvíli, kdy dorazí k příjemci. Díky této strategii by i v případě zničení části 

sítě (například při vojenském útoku) bylo možné nadále komunikovat po nepoškozené 

části sítě.  

První čtyři uzly (anglicky nodes) byly Pentagonem zapojeny 30. 8. 1969 – 

spojeny byly tři kalifornské a jedna utažská univerzita. První přenesená zpráva měla znít 

login, avšak přijímací počítač se zasekl již po dvou písmenech – historicky první 

komunikace po Arpanetu tak zněla lo. Arpanet v USA rychle rostl, byl však pouze 

jednou ze sítí, které byly vynalezeny (dalšími byly například BBS – Bulletin Board 

System či FTP – File Transfer Protocol). V roce 1973 představili internetovému světu 

Vint Cerf a Bob Kahn TCP/IP protokol, který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými 

sítěmi.  

Roku 1983 se od Arpanetu odděluje MILNET (Military Network) – vláda USA 

se tímto zprostila dohledu nad vývojem internetu a umožnila tak jeho svobodné 

rozšiřování bez regulace státním aparátem. O sedm let později, roku 1990, byl Arpanet 

rozpuštěn, síť převzala National Science Foundation a propojila ji s dalšími sítěmi, 

včetně evropské EUNET. 13. ledna téhož roku bylo k internetu oficiálně připojeno 

i Československo (akademikové měli neoficiální přístup k internetu už asi rok předtím). 

Klíčovou událostí bylo zrušení zákazu komerčního využití internetu, které přišlo 

od amerického Kongresu roku 1992. Investoři se tak mohli bez omezení pustit do 

podnikání na internetu, který se tímto otevřel široké veřejnosti (Meikle, Young, 2012). 

Ideové základy internetu 

Internet byl od počátku budován svými uživateli jako svobodné prostředí, ve 

kterém měly být informace přístupné zdarma. Jednou z vlivných sítí raného internetu 

byla WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link), kterou tvořili především členové 

environmentálních hnutí, hippies a lidé prosazující alternativní životní styly. Jejich 

jednotící ideou byl koncept Whole Earth – vnímání planety Země jakožto jednoho 

celostního systému. A právě internet se zdál být ideálním nástrojem, který spojí lidstvo 

celého světa. V počátcích internetu byli jeho uživatelé zároveň i tvůrci – mnoho z nich 

mělo toto kontra-kulturní pozadí, které se promítlo i do jejich motivace budovat tuto 

novou komunikační síť. Internet měl podporovat reálnou svobodu jednotlivce, v on-line 

světě měly být informace svobodně a bezplatně přístupné (Leivrouw, 2011). 
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Slova hack a hacker mají v dnešní době spíše negativní konotace, v původním 

slova smyslu však anglické slovo hack znamená elegantní řešení technologického 

problému. Hacky byly inovacemi, jejichž prostřednictvím se budoval internet. Hackeři, 

tedy inovátoři, přišli s vylepšeními jako je e-mail či diskuzní fóra. Záměrně budovali 

internet jako otevřený, end-to-end systém, ve kterém měl uživatel možnost vytvářet 

nové funkce. Steven Levy mluví o rané Hacker Ethic, kterou charakterizuje nedůvěra 

v autority, propagování decentralizace a bezplatný přístup k informacím. Raní uživatelé 

a tvůrci internetu se zásadním způsobem se vymezovali proti regulaci státem (či 

jakýmkoliv jiným subjektem). Tento přístup stojí v ostrém kontrastu k dnešnímu 

internetu, ve kterém je jeho budování uživateli pouze okrajovou záležitostí. Naopak, 

možnosti vlastní inovace jsou záměrně omezovány. Kupříkladu Facebook má jasně 

vymezené hranice, jak tuto sociální síť používat, co se na ní smí a nesmí. Firma Apple 

je často kritizována, že její produkty jsou uzavřené, že jejich uživatelé nemají možnost 

si je aktivně přetvářet a přizpůsobovat. Z jiné perspektivy však můžeme říct, že internet 

se změnil, jeho uživatelé již netouží po aktivní tvůrčí roli, ale pouze po výrobku či 

službě, která bude spolehlivě plnit svou funkci (Meikle, Young, 2012). 

WorldWideWeb 

Tim Berners-Lee tvrdí, že z jistého úhlu pohledu můžeme na svět pohlížet jako 

na pouhá spojení. Zřetelně tím navazuje na Bushe, jehož Memex mu byl inspirací pro 

vytvoření HTML (Hyper Text Markup Language), značkovacího jazyka, který popisuje 

vnitřní strukturu textu, a jímž jsou psány webové stránky. Je považován za klíčového 

tvůrce WorldWideWeb, který se svými spolupracovníky vytvořil v CERNu koncem 

80. let. Tento první webový prohlížeč, který umožnil zobrazení HTML a jeho přenos 

mezi jednotlivými počítači (pomocí protokolu HTTP), byl poprvé úspěšně vyzkoušen 

25. 12. 1990. Roku 1993 byl veřejnosti představen první široce dostupný (a bezplatný) 

grafický prohlížeč Mosaic, který oproti svým předchůdcům umožňoval zobrazovat 

fotografie ve společném okně s textem. Rok 1994 je pak považován za průlomový – 

byly vyvinuty další grafické prohlížeče a zároveň do nich byly integrovány všechny již 

existující služby, například e-mail (McNair, 2009). 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Adélou Kudrnovou 

24. 10. 2013 

blog: chicada.blogspot.com  

tisk: Marianne Bydlení (Elle Decoration) – spolupráce trvá 

 

Mohla bys mi v krátkosti představit svůj blog – chicada.blogspot.com? 

Je to blog o bydlení a interiérovém designu a vlastně o věcech které mě baví, inspirují a 

hlavně je to ten design a to bydlení. A začala jsem – mám říct, i kdy jsem ho začala 

psát? 

Určitě. 

To najdeš asi spíš na tom blogu, já si to nepamatuju – 2009 nebo 2008? Já jsem si ho 

začala psát jen tak pro zábavu, protože já mám vystudované něco úplně jiného. Já jsem 

vystudovaná překladatelka a tlumočnice ze švédštiny, takže jsem studovala na 

Filozofické fakultě skandinavistiku a lingvistiku. Studovala jsem a bydlela ve Švédsku 

nějakou dobu. A ve Švédsku je blogosféra strašně rozvinutá, to se tady s námi vůbec 

nedá srovnávat. Konkrétně hlavně blogy o designu a bydlení jsou tam strašně populární, 

je jich strašně moc a jsou na strašně vysoké úrovni. A začaly mnohem dřív, než tady. 

Blogeři tam mají úplně jiný status než u nás, oni jsou prostě… Oni se tím prostě všichni 

živí, teda vlastně většina, to nemůžu říct.  

Blog byla taková moje relaxace k tomu tlumočení a překládání, a vlastně inspirací bylo 

to, že mám pocit, že mám takový druhý domov ve Skandinávii. Takže jsem věděla, že 

tady něco takového chybí, já abych pravdu řekla, tak si myslím, že jsem byla možná 

úplně první, s nějakým takovým blogem, možná ještě někdo byl… No, takže to byl ten 

základ toho. Já jsem si to psala jen tak pro sebe, že mě to bavilo, dlouho jsem váhala. Já 

jsem z výtvarné, nebo umělecky zaměřené rodiny, a vždycky jsem chtěla dělat něco 

jako design, ale jazyky mě bavily taky, tak jsem se rozhodla pro tu druhou variantu. 

Tohle byla taková forma kompenzace toho, co chci dělat. 

A k žurnalistice jako takové, protože ty už jsi redaktorka Marianne Bydlení… 

Já jsem redaktorka, ale já jsem v podstatě, když si přečteš ten časopis, i interiérová 

designérka. Jak jsem se dostala do Marianne Bydlení – asi před třemi nebo čtyřmi roky 

mě oslovila jedna redaktorka z Marianne Bydlení, že píše článek. My jsme tam dřív 

měli bydlení, takovou rubriku téma měsíce, kde se dělalo třeba: nafotily se tři zajímavé 

kavárny a udělaly se rozhovory s těmi lidmi, šlo tam hodně o ty lidi, byly to takové 

autentické reportáže, třeba jak bydlí ti tři kavárníci. A ona chtěla dělat téma, jak bydlí 
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čeští blogeři. Takže si vybrala nás tři, a přijeli nafotit, jak bydlím, byla tam o mně 

reportáž, a součástí toho bylo, že jsem si sama ten byt nastylovala, oni znali můj blog a 

vlastně mi nabídli, jestli pro ně nechci externě pracovat. A tak jsem pro ně začala 

externě pracovat jako stylistka a interiérová designérka. Ono ten termín redaktorka, mně 

se to úplně nelíbí, protože já se za novinářku vůbec nepovažuju, já nejsem novinářka. 

Moje práce… v podstatě je to jako médium, ale já se nepovažuju za klasického 

novináře. Tím, že já jsem ten bloger, tak já nejsem – když řekneš redaktorka, tak to já 

prostě nejsem. Já umím psát, to znamená, že já jsem ze začátku byla ta stylistka, začala 

jsem tím, že jsem dělala různé dekory, dekorační věci, začala jsem prostě stylovat – říká 

se tomu interiérová designérka. A tím že umím i psát, mám lingvistické vzdělání, tak 

jsem schopná udělat takový package – což je podle mě hlavní přínos  

A měla jsi někdy, jako dřív, žurnalistické aspirace, věnovat se tomu profesionálně? 

Ne. A já ten blog nepovažuju za… asi to je nějaká forma, ale já ji tak nevnímám. 

Nevnímáš to jako – Novinařinu. Ne, protože je to strašně moje osobní věc, v podstatě i 

to, že v Marianne Bydlení jsem podepsaná pod každou stránkou, že je to můj osobní 

výběr. Já se nepovažuju za novinářku. 

A ještě k blogu, změnila se nějak v průběhu času motivace ho psát blog? 

Mě to baví, ale nemám na to vůbec čas. Ale ne, ta motivace – mě to jenom utvrdilo 

v tom, že je to správná věc. Ne. Možná se trochu změnilo to, že co do obsahu jsem se 

spíš utvrdila v tom, že ta věc, kterou dělám je jiná, že ta zpětná reakce těch lidí je 

taková, že vím, že dělám dobrou práci, jestli to takhle můžu říct. 

Ty jsi mi to už popisovala, ale já si to potvrdím – impuls k psaní do Marianne Bydlení 

přišel od časopisu, že tě oslovila jejich redaktorka. 

Ano, protože oslovila mě ten článek o tom, jak bydlí ti, co píší blogy o designu, nebo 

něco takového. A potom mě oslovili, oni mě.  

Oni oslovili tebe, nejdřív na článek o tobě a potom…  

A potom na práci pro ně. A ještě možná musím říct, že já jsem to vzala, protože jsem 

vždycky pracovala na volné noze, tak jsem si to mohla dovolit. A ještě že tenhle časopis 

byl vždycky můj – já většinou čtu zahraniční časopisy – ale tohle byl můj český 

nejoblíbenější. Vždycky to byla taková moje práce snů – úplně předtím jsem si 

prohlížela ten časopis a říkala si ach, to musí být super tam pracovat. Takže to byl 

takový splněný pracovní sen. 

Takže pro tebe byla…  

Blog byl nástrojem k tomu dostat vysněnou práci, kterou většina, všechny ty holky mají 

vystudovaný interiérový design – jsou to designérky. Mají vystudovanou nějakou 
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designérskou školu, nebo architekturu. Já mám vystudovaného něco úplně jiného a 

dělám stejnou práci. Takže pro mě to byl nástroj k tomu, že jsem na tom blogu 

dokázala, že dělám kvalitní práci, aniž bych to měla vystudované, a někdo mě na 

základě toho oslovil. 

Takže mohla být motivací k psaní blogu i třeba to... 

Dostat práci. 

Dostat práci v tom časopisu? Spojovala sis to?  

Pak už to asi bylo. Ze začátku ne, ale pak určitě. Když jsem třeba pracovala jenom 

externě, na začátku, nějakou dobu jsem pracovala fakt maličko, jakože mě testují – jako 

to je normální, že když někoho neznají, že mi dají jeden článek.  

Takže tvůj cíl bylo vlastně psát pro Marianne Bydlení, ale nenazvala bys to 

žurnalistikou, protože je to hodně specifické. 

Můj cíl bylo pracovat v nějakém časopisu o bydlení, typu, třeba my pracujeme v Elle 

Decoru, ale to je asi tak nejvíc kde můžeš v bydlení, v branži, pracovat. Jo, asi bych to 

tak potvrdila, cos říkala. 

Když se ještě trochu vrátíme k zahájení spolupráce, hrála tam nějakou roli 

v rozhodování, jestli přijmeš tu nabídku nebo ne, čtenost časopisu?  

Určitě. Kdyby to byl nějaký, hm, jak to říct slušně – špatný časopis, tak bych tam nešla. 

Protože ten blog je strašně osobní věc a nemůžu kazit jeho jméno. A čtenost bych úplně 

vyřadila, protože já jsem věděla, že tohle je nejlepší časopis o bydlení v této kategorii, 

který tady je, takže to bylo jednoduché rozhodování. 

Takže spíše než čtenost renomé časopisu.  

Jo. On není nejčtenější ještě k tomu, takže určitě renomé. 

A k tvému blogu - změnila se jeho návštěvnost poté, co jsi začala psát, nebo je 

konstantní? 

Jako mně určitě výrazně ne. Já si myslím, že to není úplně stejná skupina čtenářů, a toho 

jsem si vědoma. 

Jak se vyvíjela spolupráce? Ty jsi říkala, že jste začali tím, že tě oslovili, pak jsi byla 

externistka a teď už patříš do interní redakce? 

Formálně jsem externistka. Ale vystupuju, když se podíváš do toho časopisu, jako 

člověk z redakce. Takže asi se to tak bere. 

A jaké má ta spolupráce vyhlídky do budoucna? Myslíš, že budete pokračovat? 

Tak zatím jo, asi, ale tady ten trh je v krizi, tak se uvidí, co se stane, ale jako teďka je to 

normálně stabilní. 
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Teď bych se chtěla zeptat na všechny výhody, které tě napadnou, jaká ti ta spolupráce 

přináší? 

Výhoda je, že to je práce, že děláš v podstatě něco, co tě baví, co je tvůj koníček a máš 

to jako práci. To je podle mě jedna zásadní výhoda a pod to se shrnuje všechno. Kdo to 

má, že dělá práci, která je jeho koníček, prostě tě to baví? A nevýhoda je, že je to časově 

strašně náročná práce, že tam se nehraje na osmihodinovou pracovní dobu a že mám 

málo času na blog. 

Ještě nějaké tě napadají? 

Výhody a nevýhody? Já úplně nevím, jako nějak relativizovat k jiné práci, nebo jak to 

mám úplně pojmout? 

Tak já se zeptám, jestli je tvůj blog výdělečný, nebo byl už před zahájením spolupráce? 

Já jsem byla hrozně brzo oslovená na tuhle práci, takže si blog fakt píšu jako svůj 

koníček, já z toho mám malý výdělek, ale kdybych chtěla, tak z toho blogu mám velký 

výdělek. Ale já to mám jako takovou okrajovou věc. 

Jakým způsobem se generuje ten výdělek? 

Na reklamě. 

A změnilo se to nějak, když jsi začala psát do toho časopisu? 

Ne, to zůstalo. 

Jak teda vnímáš to, že za práci v časopisu jsi finančně ohodnocena, že máš plat? 

Jestli je jako dobrý, nebo co? 

Ne, výška platu mě nezajímá, ale jestli to vnímáš jako pozitivum nebo negativum, že za 

to psaní ti někdo platí? 

No, samozřejmě jako pozitivum. Je to práce, já to beru jako svoji práci, takže za svoji 

práci očekávám, jako za jakoukoliv jinou, plat. Možná ta práce tam je jednodušší – 

v určitých oblastech mám jednodušší přístup k informacím, ale jenom v určitých, tím, že 

jsi v téhle práci. 

Jako že, když potřebuješ nějaké informace, tak ti je spíš poskytnou, protože jsi 

redaktorka v časopisu než blogerka?  

Ne, to ne. Kromě Elle Decoration – všude ukážeš vizitku Elle Decoration a oni se ti 

všude otvírají dveře. V Marianne Bydlení to tak úplně není, ale v Elle určitě jo. To je 

podstatný faktor, že ten časopis má strašné jméno. Možná v určitých momentech je 

důležité, že za mnou stojí ta instituce. Spíš než jako konkrétní časopis… já nevím, když 

si třeba potřebuju půjčit nějakou drahou věc na focení, tak je jednodušší vystupovat 

s nějakou velkou institucí, která má nějakou pojistku. V určitých momentech je to 

prostě výhoda. 
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Máš autonomii ve výběru témat? 

Poměrně velkou. 

Jak to vnímáš? 

Já mám takové ty úvodní stránky. Pokud se bavíme o Marianne Bydlení, protože my 

děláme tři časopisy. To je vždycky asi osm stránek. A tam je to v podstatě úplně na 

mně. Občas to mám takové, třeba teď s tím vánočním číslem, já bych tam všude 

nedávala ozdobičky, ale bylo mi řečeno, že to celé musí být vánoční. Prostě asi takhle to 

mám korigované, typu – já se zeptám, jestli si tam můžu udělat jednu stránku o nábytku. 

A oni, že ne, udělej to celé vánoční. Ale jinak v podstatě nemám vůbec zadaný, při 

normálním čísle – vánoční číslo je extrém – jako listopadový, já si tam můžu vymyslet, 

co chci a je to úplně na mně. Já jsem tam limitovaná cenou, nesmím tam dát – my jsme 

časopis pro střední třídu a čím dál tím víc se ubíráme tím směrem, že ty věci musí být 

levné. Ale jinak je to na mně, to téma. A pak na poradě se určí specializované články, 

což určuje šéfredaktorka. Takže teď v dalším čísle budu mít veliký speciální článek, kde 

ona mi řekne téma látky a chce, aby tam bylo popsané, co přesně je potahová látka, jako 

návod pro lidi, ale pak už si s tím můžu dělat úplně, co chci. Myslím si, že v podstatě ta 

volnost je poměrně velká. 

Já jsem koukala na tvůj blog, ty tam máš, co jsem vypozorovala, hodně fotek a minimum 

textu, jen několik řádků – jak je to v časopisu, funguje to stejně, že je tam více fotek než 

textu? Určitě je to nějak prostorově omezené, jak to vnímáš oproti blogu? Omezuje tě 

nějak tištěný formát? 

Tak určitě, strašně moc. To je úplně jiné médium, omezuje mě to už z principu, že je to 

tištěné. A omezuje mě to v tom, že grafiku určuje artdirector, ta grafika je určena stejně 

pro celý časopis, čímž se musím řídit, i když se mi třeba teď zrovna nelíbí. Pak mě 

samozřejmě omezuje to, kolik tam mohu napsat, ale s tím nemám většinou vůbec 

problém, já si myslím, že to je typ časopisu, kde se lidé stejně dívají na obrázky. 

Omezuje mě to strašně moc v tom, že v tištěném médiu nikdy neudělám to, co on-line – 

nikdy nedosáhnu té aktuálnosti, což je podle mě strašně důležitý v tomhle odvětví. 

Určité věci tam nikdy nedosáhnu, jako třeba dvě fotky, co potřebuju dát vedle sebe, 

některé věci tam prostě nejsou udělat, takže určitě mě to omezuje. 

A je to omezení z hlediska toho, že je to formát tisku? Není to tak, že bys to chtěla 

nějakým způsobem udělat, ale jsi podřízena třeba tomu artdirectorovi? 

Spíš to první, ale do jisté míry i to druhé, takže obojí, v podstatě. Už z principu to, že je 

to print. Ale v některých věcech nejde o toho artdirectora, tam jde o layout časopisu, 

kterým se musím řídit. Na blogu si předělám layout, když se mi to nebude líbit, tady ne. 
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Musela ses podřídit redakčním pravidlům?  

Jo, ale myslím si, že – když se ptáš na psaní – s tím nemám problém, protože ten 

časopis je psaný takovou osobní formou podobnou blogu. Nebo já asi píšu hodně 

podobně a mě tam nikdo nic neopravoval. Buď jsou v pohodě s tím, jak já píšu, mně 

v životě nikdo nic neřekl, že mám přepsat, fakt nikdy. 

Takže bys řekla, že ten styl, jak píšeš na blog, je hodně podobný tomu, jak píšeš do 

časopisu? 

Já osobně jo. Nevím, jestli je to shoda okolností, že ten časopis a blog se v tomhle 

shodují, nebo jestli je to na základě toho, že já v časopise dostávám tak velkou volnost, 

že si tam můžu uplatňovat svůj styl, ale já jinak psát neumím. Ale ten dojem z toho je 

stejný. 

Ty jsi říkala, že ti do textu v podstatě nezasahují – já tu mám otázku, jak vnímáš, když ti 

to článku zasahují, když je editovaný někým dalším z redakce. 

Edituje je editorka, ale v podstatě ona do něj zasahuje jenom, když jsou to… Nikdy mi 

nezasáhne do nějakých zásadních věcí, do myšlenky. Ona koriguje nějaké slovo, nebo 

když něčemu nerozumí, ale nikdy do nějakého zásadního vyznění článku.  

A co etický kodex – jak vnímáš to, že ho musíš dodržovat? 

S tím jsem v pohodě. To je moje povinnost. 

Vnímáš nějaký rozdíl mezi tím, že v redakci máš jasně daný etický kodex, redakční 

pravidla, zatímco na blogu si můžeš napsat, co chceš? V tom smyslu, že když napíšeš 

něco hloupého na blog, tak ti odejdou čtenáři, ale jinak je to na tobě. 

Jo, ale já třeba ten blog – je můj osobní – ale já jsem tam hrozně dlouhou dobu neměla 

fotku, nebyla jsem tam napsaná, byla jsem tam totálně anonymní. A to byla sranda, 

protože ty lidi byli úplně super, i když jsem se odhalila, to jsem udělala schválně, 

protože jsem přesně chtěla tu reakci, jako: „Jé, konečně víme, který jste!“ Fakt super 

věc. A teď už to vědí ty lidi, a asi si tam můžu dovolit být víc osobní. Ale myslím si, že 

nemám ten blog tolik osobní, jako jiní lidé. Já na to řeknu svůj osobní názor, ale nemám 

tam nic ze svého osobního života. Snažím se to formulovat, jako by to byl časopis, že 

jde o jiné věci – nejde tam o mě, takhle bych chtěla, aby to působilo na ty lidi. A to 

v podstatě i v tom časopisu. Já zas až tak strašný problém s tím nemám. Jenom jsem tam 

prostě trochu osobnější, na blogu, typu smajlík a tak. Pak ještě já teď spravuju web a 

Facebook Marianne Bydlení, a na Facebooku tam jsem také hodně osobní, nevystupuju 

tam za sebe, píšu tam „my v Marianne Bydlení“, ale jsem tam hodně osobní.  
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Jak vnímáš nutnost dodržovat termíny při té redakční práci? 

Já s termíny většinou nemám problém, já mám problém s tím, že jsou tam jiní lidé, kteří 

to nedodržují, a já potom nestíhám. Já jsem ze své jiné, překladatelské – tlumočnické, 

práce zvyklá spoléhat sama na sebe a všechno to dodržovat musím, jinak mi to nikdo 

nezaplatí, a pak jsem ve stresu, že to tady někdo nedodržuje. 

Je pro tebe prestižnější psaní na blog, nebo do časopisu? 

Na blog. Já preferuju psaní na internetové médium, to je správná formulace. Já nevím, 

mně to nejde říct, to je těžké. Takhle: já myslím, že budoucnost má internetové médium. 

Z toho důvodu preferuji psaní na internet. 

Takže kdyby ses musela rozhodnout mezi psaním na blog a do časopisu? 

To je těžké, protože to je moje práce. Ale kdybych si měla vybrat, jestli budu žít z blogu 

nebo z časopisu za stejné peníze, tak budu psát na blog.  

Můžeš zhodnotit spolupráci s časopisem jako celkově pozitivní nebo negativní? 

Pozitivní, určitě, protože si myslím, že v mnoha ohledech je to stejná práce, že to spolu 

hodně souvisí, i když je to jiné médium. A že se strašně moc můžu naučit já z printu do 

webu, na blog, a zase strašně moc by se print mohl naučit i z blogu. Což si myslím, že 

jak jsem tam přišla já, že třeba v mnoha ohledech tam teďka věci děláme jinak, protože 

jsem řekla, že ty věci můžeme dělat takhle. 

Můžeš mi na to dát konkrétní příklad? 

No já prostě články stavím jinak. Jeden konkrétní příklad je, že od té doby, co jsem tam 

hodně, strašně propaguju, že ten časopis musí mít dobrý Facebook a dobrý web, protože 

bez toho to dneska prostě nejde. To tam u nás všichni pochopili, jenomže jak jsme velká 

firma, tak my si to nemůžeme dovolit – prostě nám to trvalo rok, než nám dovolili si to 

dělat samostatně. Takže třeba teďka za dva měsíce, co spravuju Facebook, nám tam 

přibylo šest set fanoušků, a do té doby mělo Marianne Bydlení tři tisíce. Já tam pořád 

propaguju, že je strašně důležité spolupracovat s tím webem. Co dneska lidi dělají 

v práci, časopis si tam neotevřou, listují si tam na webu. Taky mi tak trochu přijde, že 

stavím články jinak. Já jak se nepovažuju za toho novináře, tak se asi dívám na ty věci 

úplně. Mě zajímá, co je za tím za firmu, ale asi mě mnohem víc zajímá použitelnost pro 

lidi a asi mám trochu jiný způsob, jak to lidem představit. Ne jako: hele, tady je 

novinky, stojí tolik, ale co s tím můžou udělat. Na blogu si vezmu fotku nějaké věci a 

potřebuju ukázat, které jiné se k tomu hodí, tak si to rychle dohledám a vznikne mi 

z toho nějaká použitelná instruktážní věc pro lidi. A to se snažím udělat i na té stránce, 

aby to nebyl jen přehled nových věcí nebo mišmaš, ale aby to bylo názorné. 
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Takže nějaký princip interaktivity z webu se snažíš přenášet i do tisku? 

Jo, ale to jde jenom do určité míry. Asi tak, ten princip interaktivity, to je hezky 

formulované. 

Já jsem na konci svých otázek, na závěr se tě ještě zeptám, jestli existuje nějaká 

relevantní informace k spolupráci, na kterou jsem se nezeptala, a kterou bys chtěla 

zmínit. 

Nevím, možná o tom webu. Od té doby, co jsem tam přišla, si to ten časopis začal nějak 

víc uvědomovat a prosazovat to. Další věc je, že je pravda, že na blogu můžu psát úplně, 

o čem chci, což já můžu v Marianne Bydlení také, ale občas se objeví, že inzerce mi 

řekne, že tam musím dát tenhle krám. Protože u nás ten klient inzeruje. Lidé mnohem 

víc slyší na to, když to bude v redakčním článku než v inzerci. A to je třeba věc, kterou 

– v některých případech jsem s tím úplně v pohodě, ty věci se mi líbí, a já to do jisté 

míry chápu, že z toho ten časopis žije. Ale v některých případech mi to vadí, ale to je 

spíš protože ta inzerce mi to řekne potom, když už mám hotový článek, stránku, koncept 

a v podstatě mi to naruší – moji práci, co jsem udělala. Nebo třeba, že jsou v tom 

časopisu věci, který se ti úplně nelíbí, ale s tím nic neuděláš, není to celé tvoje. To je 

taková nevýhoda, ale zase lidé vědí, že to není celé tvůj časopis. 

A to se ti nelíbí něco, pod čím je podepsaný někdo jiný, netýká se to přímo tebe, ale… 

Buď se to netýká přímo mě, anebo třeba – mně se líbil víc ten layout, co byl předtím, 

nebo to písmo, a s tím já nic neudělám. Ale to prostě tak je, to není nic, co bych si 

nárokovala ovlivnit, v tom se musím přizpůsobit. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Petrem Šlejmarem 

30. 10. 2013 

redaktor a asistent šéfredaktorky Marianne Bydlení 

 

Jak jste se dozvěděl o blogu Adély? 

O jejím blogu jsem se dozvěděl od kolegyně, která už u nás nepracuje, byla to 

redaktorka, a když se zpracovávalo nějaké téma – Marianne Bydlení vždy nese jeden 

článek, jedno téma, které zpracovává nějakou oblast – takže právě přišla na tohle téma, 

které by pro nás bylo zajímavé. Blogeři, kteří píšou o bydlení a o tomhle konceptu, 

kterým se také zabýváme. Takže tím pádem tahle kolegyně, která už u nás není, na 

Adélu přišla, takhle jsme se k ní dostali. 

Čím vás zaujal její blog? 

Takovou bezprostředností a hlavně autentičností. A tím, že vlastně neopisuje věci, které 

někde viděla, že objevuje nové věci. To je právě hodně přínosné. 

Od koho přišel impulz, aby psala do časopisu? 

Tam došlo k tomu, že ona psala do tohohle článku, který psala kolegyně, která už u nás 

není, tak jsme navštívili její byt a udělali jsme její portrét. Tam jsme zjistili, že jsme 

podobná krevní skupina a že máme podobný přístup, takže vlastně postupně to vzešlo 

od té redaktorky, direktorky a šéfredaktorky. Nejdřív se zkoušely takové drobnější věci, 

že začala připravovat třeba jenom jednu stránku novinek nebo nějakých věcí a postupně 

to narůstalo, až teďka má dost významnou část časopisu. 

A jaká – vy už jste to trochu řekl – byla vaše motivace k zahájení spolupráce? 

Takový ten svěžejší pohled na věc a inovativní přínos s tím spojený. 

Jakým způsobem zapadal blog do koncepce Vašeho časopisu? 

To úplně nelze odpovědět, protože ten náš časopis má svou šablonu, ten blog také svoji, 

ale šlo spíše o případ těch produktů, kterých ona objevovala. To její objevování nových 

věcí, které třeba nejsou až tak známé. 

Hrála při rozhodování o zahájení spolupráce nějakou roli návštěvnost jejího blogu? 

Ne, určitě ne. 

Změnila se nějak čtenost časopisu během vaší spolupráce? 

Ono na to není žádný výzkum, ale myslím si, že v zásadě ne.  

Už jste o tom mluvil, ale teď bych se chtěla víc zabývat tím, jak se vyvíjela vaše 

spolupráce. Začala tím článkem o ní, ona k vám postupně začala psát, a jak to 

pokračovalo? 
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Prvopočátky byly, že začala vytvářet nějaké produktové stránky, že dodala produkty a 

vytvářela produktovou stránku, pak se to začalo vyvíjet, že těch produktových stránek 

bylo víc, a postupně začala i psát třeba ty proměny. Ale to gró její práce neustále 

spočívá v těch novinkách a v tom objevování produktů, kde má ona ohromný talent a 

velkou znalost. 

V jaké fázi spolupráci jste? 

My jsme ve fázi, že Adéla pracuje stále jako externistka, která ale má své vlastní 

pravidelné rubriky. 

Jaké má spolupráce vyhlídky do budoucna? 

Těžko říct, to závisí na celkovém stavu, jak se bude vyvíjet časopis. Jestli bude všechno 

fungovat dobře, tak to bude pokračovat. Tam je to odvislé ze strany vydavatelství a není 

to přímo jenom na nás. Závisí na situaci, která bude na trhu, ze strany vydavatelství a 

tak. 

Zeptám se na výhody, které vám spolupráce přináší. 

Tak předně je to, budu se opakovat, její svěží pohled na věci, a to neustálé přinášení 

nových impulzů, nových produktů a objevování nových věcí. Velkou výhodou u ní je, 

jak má vystudovanou švédštinu, je orientovaná na tu skandinavistiku a tamten směr, tak 

spoustu věcí objevuje i tímhletím směrem, a to je zajímavé. 

Zeptám se i na nevýhody. 

Teď mě přímo nic nenapadá, ale zkusím to pořád ještě mít v hlavě, kdyby něco 

naskočilo. 

Jak vnímáte to, že jste předem věděli, o čem píše Adéla, a jakým stylem, že jste měli 

možnost si to předem přečíst na jejím blogu? 

Rozhodně výhoda.  

Využili jste této možnosti?  

Ano, je to rozhodně výhoda a asi je to i to, proč u nás je. 

Z ekonomického hlediska – je výhodnější zaměstnávat takhle blogera spíše než stálého 

redaktora? 

Je to tak, určitě je to ekonomicky výhodnější. 

Myslíte si, že tím, že pro vás píše Adéla, že se zvýšila atraktivita časopisu? 

Těžko soudit, ale spíš si myslím, že určitě ano. Určitě ano, ale jestli ta atraktivita by se 

měřila spíše subjektivně, nebo na základě nějaké prodejnosti, tak nevím, tam to 

nedokážu soudit, ale to subjektivní – pro mě rozhodně. 

Má bloger autonomii v časopisu – ohledně výběru témat, stylu psaní, fotek atd., nebo to 

nějakým způsobem kontrolujete? 
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Já si myslím, že je to tak – ten kontrolní mechanismus tam určitě probíhá, ten je právě 

dost zásadní pro tu redakční práci, a je vysoce poučný. Adéla přináší hodně inovativních 

věcí a to třeba i na tu formu, jak ty články připravit, jak je lámat graficky, nebo tak. Ale 

samozřejmě pak tam jsou ty další články, kde je šéfredaktorka a artdirectorka, a tady je 

zásadní ten mechanismus kontroly. Ale tu autonomii tam rozhodně má. 

A jak vnímáte autonomii Adély, kterou má na svém blogu? Myslím to tak, že by na svém 

blogu mohla napsat něco poškozujícího o časopisu. 

Já osobně jsem za tuto autonomii rád, protože tam ta svoboda musí být, jakékoliv 

svázání je potom znát i na práci pro nás, takže zaplaťpánbůh za ni. 

A máte to nějak právně ošetřené, že o vás nesmí napsat nic poškozujícího? 

Já teď nevím, jak to tam máme ošetřené, ale bude tam klauzule o poškození dobrého 

jména, takže nějaká obecná forma tam je.  

Když pro vás začala psát do časopisu, uváděli jste ji tam jako blogerku nebo jako 

redaktorku? 

V té první fázi to bylo blogerka, ale zakrátko byla už externí redaktorka. Možná vlastně 

blogerka jen to první číslo, ten článek, a pak už se uvádělo externí redaktorka. A dneska 

je tam uvedeno redaktorka. 

Je bloger jako externista rizikovější ohledně dodržování termínů, tématu, rozsahu, než 

stálý redaktor? 

Obecně by se dalo říct, že je rizikovější, ale neplatí to v tomto konkrétním případě. 

Adéla je neskutečně spolehlivá, ten systém práce má a dodržuje ho úplně extrémně, i ty 

termíny. Ale samozřejmě ten externista je vždy – hůř jsou na něj nějaké páky. Kdyby on 

se rozhodl, že se odmlčí, tak to může být komplikovanější.  

Kdybyste měl celkově zhodnotit tuto zkušenost – spolupráci s blogerem – je pozitivní 

nebo negativní? 

Jednoznačně, i tím, že to byla první zkušenost, tak jednoznačně pozitivní. Může to mít i 

svá úskalí, ale v našem případě je nemá. 

Co je podle vás prestižnější – psaní na blog nebo psaní do tisku, časopisu? 

To je těžké. Myslím, že teď jsme v takovém předělu, kdy to není jednoznačné. Před pár 

lety bych řekl, že tisk, dneska si myslím, že dobré blogy… Myslím si, že stále je to ještě 

o tom tisku, ale je otázka, jak dlouho to bude fungovat. 

Existuje nějaká relevantní informace k spolupráci, na kterou jsem se nezeptala, a kterou 

byste chtěl zmínit? 

Pro tu redakci je výhodná spolupráce s externisty, jak blogery nebo třeba i stylistkami – 

je to pro nás svobodnější, ale zároveň si člověk musí víc hlídat to, že když toho člověka 



   15 

nemá „na očích“ třeba denně, že tam je potřeba všechno trochu víc kontrolovat. Ale je 

to výhodné, a mnohdy i oboustranně. Vlastně pokavaď se jedná o blogery, oni někdy 

potřebují svou svobodu, tu autonomii, a to jim právě tenhle model také vyhovuje.  

A jinak tahle spolupráce trvá od jara 2011, a potom vlastně během jara a léta začala 

připravovat jednu stranu produktovou a pak to přerostlo do té spolupráce. Takže ona je 

teď v situaci, kdy funguje tak, jako by byla interní redaktorka, s tím, že je na té externí 

bázi. Takže ona má tu svou autonomii určitou, která třeba spočívá i ve volnosti toho, jak 

v té redakci vlastně je. Takže je externistka, ale to množství práce, které vykazuje, je 

vlastně jako interní. 

Hlavně pro redakci je pozitivní ohledně spolupráce s blogery – externisty i fakt, že 

externista odevzdává tu práci takovou víc dotaženou. Není tam rutina jako u interních 

zaměstnanců obecně. 

A když dostáváte reakce čtenářů, dostáváte reakce vysloveně na blogera? 

Čtenář si to takhle nespojuje, on to vnímá jako celek. Oni to opravdu berou jako celý 

balík, oni reagují už vždycky na konkrétní věc. 

Mě to zajímá ohledně té atraktivity, jestli jste třeba dostali reakci na její články – znám 

její blog, takže píšu, že se mi líbí, že pracuje pro vás, že píše skvělé články, a tak. 

U ní je hlavně ta orientace na produkty, na tu práci s nimi, takže lidé pak osobněji 

reagují, když jsou tam třeba články a také na ta témata, ale Adéla je víc v těch 

produktech. A čtenář vidí ten produkt, tam už ty lidi moc nevidí. Ale určitě jo, protože 

zhruba tak před rokem, u těchhle stránek s novinkami, a to do těch novinek Adéla právě 

vstoupila a proměnilo se to, tak tam byla docela odezva. Ty věci jsou barvitější, 

zajímavější, trochu promyšlenější, že to nebyl jen ten první plán, vlastně produktů, které 

člověk i potkává, takže to ty čtenáře zaujalo. Adéla je skvělá i v tom, že si umí, nebo 

vždycky jde za tím, aby opravdu každý ten produkt měl vynikající popisek, aby ho mělo 

všechno – protože tomu čtenáři strašně záleží na tom, aby věděl, kde se ta věc dá koupit, 

a tohle ona nezanedbává nikdy, do poslední fáze si to vytelefonuje, aby to opravdu měla 

ověřený. To je hodně důležité, protože tohle když někdo umí a něco se nepovede, tak ti 

lidé na to strašně reagují. Jako nedejbože, že se něco zapomene popsat, když to jsou 

třeba interiéry – kde jde o interiér, ne o věci, a to oni chtějí nejvíc vědět. Někdy to jsou 

věci z fotobanky, a to se pak dohledává kompatibilní produkt, a v tomhle má Adéla taky 

velký rozsah, kde co je, v tom je hodně nápomocná, mnohdy i třeba stylistkám. Ony 

jsou víc v obchodech, víc s produkty, ale kolikrát to ví líp ta Adéla, kde se dá takováhle 

podobná věc sehnat. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s Klárou Donathovou  

4. 12. 2013 

blog: kackazvykacka.blogspot.com 

tisk: Lidové noviny – spolupráce již skončila 

 

Na začátek tě poprosím, zda bys mi v krátkosti představila tvůj blog. 

Můj blog je vysloveně zájmový blog o jídle, nezačala jsem psát, že by to třeba byla 

reklama, vysloveně jenom pro zábavu, recepty jsou věci, které opravdu vařím a jím, 

nedělám to, že bych si usmyslela, že teď uvařím něco zajímavého na blog, tak to ne, je 

to pro mě prostě jenom zábava, jednak vaření a jednak spojení s psaním, protože mě to 

vždy bavilo, proto jsem to začala dělat. 

A píšeš ho tedy anonymně. 

Píšu ho anonymně, ale ve spojení s Lidovými novinami, to je podle mně známé, že já 

jsem ta, která ho píše. 

Jaká byla motivace začít ho psát? 

Pro zábavu. Měla jsem jednoduše volný čas, bavilo mě to. 

Kdy jsi ho začala psát? 

Začala jsem ho psát v lednu 2011. 

Na začátku jsi psala pro zábavu. Změnila se postupně tato motivace? 

Ne. 

Když jsi zakládala blog, chtěla ses žurnalistice věnovat profesionálně? 

Ne, já jsem advokát, rozhodně nemám žádné žurnalistické ambice. Psaní recenzí 

restaurací do novin mě bavilo, baví a ráda bych to dělala, ale taky vysloveně jako 

koníček, nemám v plánu se tím živit ani si nemyslím, že se tím v Čechách vůbec živit 

dá. 

Zakládala sis blog s úmyslem získat post redaktora či recenzenta? 

Ne, v žádném případě. 

Psala jsi pro Lidové noviny, od koho přišel první impulz k psaní pro noviny? 

Oni se obrátili na pana Cuketku, jestli doporučí někoho, kdo by pro ně mohl psát. On 

doporučil mě a oni na základě toho blogu mě potom kontaktovali a domluvili jsme se. 

Když ses rozhodovala, zda tam tedy budeš psát nebo ne, hrála tam nějakou roli čtenost 

Lidových novin či jejich renomé? 

Pro mě určitě má význam, co to je za noviny, protože, dejme tomu, že by se mi nabízela 

práce z jiného periodika, ke kterému já nemám důvěru nebo myslím si, že jeho čtenáři 
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nejsou moji čtenáři a nechci být s těmi novinami spojovaná. K Lidovkám mám velký 

respekt, od počátku i k těm lidem, co do nich píší teď, i přestože došlo ke změnám 

v redakci. Byla to v zásadě ta nejlepší nabídka, jakou jsem mohla dostat i pokud jde 

renomé těch novin. 

Změnila se nějak po zahájení vaší spolupráce návštěvnost tvého blogu? 

Ne, protože tam nebyl odkaz na můj blog a nebylo tam napsáno, že já jsem ta, kdo ho 

píše. To ani nebylo účelem, neboť blog je mým osobním prostorem, do kterého si chci 

psát, co chci, kdy chci, komu se to nelíbí, ať si to nečte, dělám to zadarmo, atd. Kdežto 

práce pro noviny je něco, co myslím, že má mít nějakou formu, dostávám za to 

zaplaceno a mám tam nějaký pocit zodpovědnosti. Když napíšu recenzi, že nějaká 

restaurace je špatná, tak to na ni může mít hodně špatný vliv. Když já to napíšu na svůj 

blog, tak jednak si myslím, že to je prostě můj osobní názor a nepředstavuje to názor, 

dejme tomu, těch novin, a určitě tam mám větší dopad, než když to napíšu na blog. 

Po ukončení spolupráce, změnila se nějak návštěvnost tvého blogu? 

Ne. 

Mohla bys mi podrobně popsat, jak se vaše spolupráce vyvíjela? 

Kontaktovala mě editorka, se kterou jsem ale poté už nespolupracovala, s tím, že měli 

nějakou představu o četnosti těch recenzí atd., dali mi úplně volnou ruku v tom, o čem 

bych chtěla psát, s tím, že jsme se domluvili s ostatními, co tam psali, abychom nepsali 

o stejné restauraci. Domluvili jsme si pravidla četnosti, pravidla odměňování, a potom 

všechny ty recenze editoval někdo jiný a už jsem mluvila jenom s ním. V praxi to bylo 

tak, že jsme si řekli třeba na měsíc až dva dopředu, o kterých restauracích bude kdo 

psát, kdy má ten článek odevzdat. Představuji si, že takhle nějak to chodí, když se jedná 

s externisty. Já jsem před tím nikdy do novin nepsala, takže pro mě byly například 

velkým překvapením editorské zásahy do textu, které mi ze začátku hrozně vadily. 

Museli jsme si s editorem najít formu, jakou spolu vyjít, protože oni mi řekli, že se jim 

líbil styl, jakým píšu na blogu, což mě tedy úplně nesedělo k Lidovým novinám, protože 

já píšu hovorově… Já sama bych takhle do novin nepsala. Jim se to líbilo a chtěli to tak, 

ale edičně se to měnilo zpátky do nějakého, řekla bych novinového, jazyka, takže trošku 

jsme si k sobě hledali cestu. Ta spolupráce skončila, protože v Lidovkách přestaly 

vycházet recenze, zůstal tam jenom takový krátký odstavec, mělo se to jmenovat „Kam 

a s kým“, měla tam být představená restaurace či kavárna, a říct, jestli tam půjdu 

s kamarádkou nebo s babičkou, protože tam mají dobré dortíky. Jednak to samozřejmě 

bylo jinak honorované, ale o to mi ani tak nešlo, ale tam stačila jedna návštěva toho 

podniku a pro mě to není seriózní recenze. Já nejsem ochotná doporučit něco na základě 
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toho, že tam jednou jdu. Chtěla jsem to dělat pořádně, to znamená tam jít opakovaně, 

někdo to musí zaplatit, zadarmo to ráda udělám na svůj blog, ale nemám důvod to dělat 

pro noviny a riskovat, že se znemožním, protože napíšu, že tady je to skvělé, a pak to 

bude hrozné, protože jsem tam byla jednou, a jenom jsem měla pocit, že do těch novin 

nějak musím naplnit obsah. Tak to se mi jako nelíbilo. My jsme to psali spolu 

s Michalem Singerem ty recenze, kterého taky znám ze Scuku, a oba jsme se shodli, že 

to je pro oba nepřijatelné a myslím si, že teď to píší redaktoři a Lumír Tuček, který tam 

také vždy psal, ale to není člověk, který píše o jídle. Takže to se mi nelíbí a jsem ráda, 

že už to nedělám. 

Takže tam z redakce přišla změna formátu, ty jsi s tou změnou nesouhlasila a tak jsi 

řekla, že končíš. 

Jo. To bylo úplně v dobrém, tam došlo ke změně šéfa Pátku Lidových novin, tedy 

magazínu, a nějaký obsah, který by byl býval v Pátku, se přesunul do té sobotní přílohy, 

ve které vycházely recenze. Takže na ty recenze nebyl prostor, nebyly na to ani peníze a 

nedomluvili jsme se na tom, aby to pokračovalo. 

Jak dlouho jsi psala pro Lidové noviny? 

Přibližně rok, asi jedenáct měsíců. Byl to rok 2012, podle mě skončili s recenzemi 

někdy v prosinci, listopadu možná. 

Ty jsi tam vždy byla externistka? 

Ano. Já jsem psala 1 – 2 recenze měsíčně, nikdy jsem ty lidi neviděla, nikdy jsem 

v redakci nebyla. 

Jaké ti spolupráce přinesla výhody? 

Kromě toho, že jsem si zkusila, co to je psát pro noviny, byť to nebyla moje motivace, 

každopádně mě hrozně baví ty recenze psát a myslím si, že úroveň recenzí restaurací u 

nás není moc dobrá. Neříkám, že já to umím lépe, vůbec ne, protože je potřeba, aby se 

to někdo naučil, protože na žádné škole to nevystuduješ, a docela ráda bych něco dělala, 

byť jenom jako vedlejšák, protože mě to baví. Takže pro mě to byla příležitost vidět, jak 

se pracuje v novinách, co si můžu dovolit napsat, co si nemůžu dovolit napsat, jak moc 

do toho redakce, teda editor zasahuje. Zároveň to bylo i zajímavé s ohledem na reakce 

čtenářů nebo případně těch restaurací, kterých tedy naštěstí moc nebylo, těch 

negativních reakcí, takže pro mě to byla zajímavá zkušenost a v případě, že bych to 

někde dělala zase, tak bych uvažovala o možném spojení s blogem, protože tam byl 

odkaz na to, že jsem hodnotitelka Scuku, protože to bylo dohozený přes Scuk, pokud 

bych se tedy domluvila s někým jiným, o což se teď snažím, tak bych tam možná dala 

odkaz na blog. 
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Jaké byly nevýhody spolupráce? 

Mně se nelíbily ty ediční zásahy do toho, protože mi přišlo, že konkrétně tady ten editor 

kolikrát měl i názor na to, zda je ta restaurace dobrá nebo špatná, což si myslím, že 

opravdu není jeho práce, a ze začátku jsme spolu hodně bojovali. To je ale také dané 

tím, že nejsem žurnalista a moje představa je, že do toho článku by se mělo zasahovat 

co nejméně, což třeba není v normálních novinách zvykem, to nedokážu posoudit. Ale 

přišlo mi, že ty zásahy byly ze začátku hodně velké. Ke konci byly už naopak malé a 

přišlo mi, že takhle by to fungovat mohlo. 

Jak jsi vnímala rozšíření tvého okruhu čtenářů, tedy o čtenáře novin? 

Pro mě je to úplně jiný druh odpovědnosti, protože na ten blog chodí lidé, které baví 

číst, co já píšu. Lidové noviny si kupují lidé, kteří si kupují Lidové noviny, které to 

třeba vůbec nezajímá, můj styl psaní, moje názory atd., nicméně v rámci toho, že si ty 

sobotní noviny koupí, si přečtou i tu přílohu. To znamená, že já jsem se ten text snažila 

přizpůsobovat tomu, že neoslovuju ten svůj standardní okruh čtenářů, ale mnohem širší 

publikum. Navíc moje představa je, že čtenáři Lidovek vůbec nekorelují s těmi, co čtou 

můj blog, neboť ten čtou podle statistik lidé mezi 25 – 35 lety, kdežto Lidové noviny čte 

trochu starší věková generace, asi ne studenti atd., takže pro mě to byl velký pocit 

odpovědnosti. Napsat to tak, aby to ti lidé mohli číst, nepoškodila jsem tu restauraci – je 

to také dané tím, že jsem advokát a přemýšlím, co by kdo proti tomu mohl mít. 

Jak jsi vnímala to, že jsi byla finančně ohodnocena? 

Pro mě v tu chvíli finanční ohodnocení nemělo žádný význam, já jsem to brala jako 

obrovskou příležitost, že můžu dělat to, co mě baví, zároveň dělat to, co jsem 

nestudovala, že si mě vybrali, to pro mě byla velká pocta, že to budu dělat. Na čem jsem 

trvala, a na čem bych trvala i do budoucna, je, že ten honorář musí zaplatit aspoň tu 

konzumaci v restauraci. Byla bych ochotná ten čas psaní článku dělat zadarmo, ale 

nejsem ochotná za to jídlo platit sama, na čemž jsme se také zasekli poté, co se změnila 

ta forma recenze, nebo toho článku. Protože abych to mohla psát tak, abych to 

považovala za dobré, zodpovědně, tak bych to musela dotovat já. A to už za to nestálo. 

Takže pro mě to finanční ohodnocení je nezbytné do té míry, že musí zaplatit 

konzumaci v restauraci. To, co jsem dostávala od Lidovek, bylo fajn, přišlo mi 

adekvátní, co mi platili, a vím, že to byla taková průměrná odměna za recenzi na trhu. 

Nebylo to nic víc nebo nic míň, než někde jinde.  

Je tvůj blog výdělečný? 

Není, já tam nemám žádnou reklamu, ani to v zásadě neplánuju. Kdyby mě oslovil 

někdo, kdo by nabízel, dejme tomu... Nenechala bych se sponzorovat od restaurace, 
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protože bych se do budoucna ráda ještě recenzím věnovala, a líbí se mi forma reklamy 

třeba u Cuketky, že doporučuje věci, které s kuchyní souvisí, nebo souvisí s vařením, a 

doporučuje zpravidla věci, za které by se sám postavil. Kdyby mě oslovila firma, která 

prodává za studena lisované oleje, v Česku, atd., tak dejme tomu, to by byla firma, se 

kterou bych byla ochotná se dohodnout. Týdně mi chodí nabídky typu, my vám dáme 

zadarmo kilo Hery, vy z toho upečte, buďte nám vděčná – tak to nepřijímám, to je pro 

mě nepředstavitelné. Líbilo by se mi, kdyby byl výdělečný, za cenu, že bych souhlasila 

s produkty, které se tam propagují. Což jsem zatím smysluplnou nabídku, i finančně, 

ještě nedostala. 

Jak velkou autonomii jsi měla ohledně výběru restaurací? 

Naprostou. Pro mě by bylo nepřijatelné, kdyby mi říkali nejen, kam mám jít – tak to se 

ještě můžeme bavit, že editor má názor, že tahle nová restaurace by mohla být zajímavá, 

jdi tam. Ale samozřejmě by pro mě bylo nepřijatelné, aby nějak ovlivňovali hodnocení, 

to se opravdu nikdy nestalo. To jsem byla mile překvapená a vděčná, protože to by pro 

mě byl velký problém. 

Jaký byl obrazový doprovod u recenzí? 

Byly tam fotky jídel, o kterých jsem psala, i fotky restaurace. Byla to půlstrana, byl tam 

poměrně velký prostor, takže tam byla spolupráce i s fotografem. Já jsem mu řekla, 

která jídla má eventuálně vyfotit, protože někdy tam šel dřív, než jsem psala ten článek. 

Takže jsem řekla, že budu psát o tom a tom, on to nafotil, byly tam většinou fotky 

interiéru nebo i exteriéru. 

Byl tam srovnatelný prostor pro fotky, jaký máš na blogu? 

To bych nijak nehodnotila, protože pro mě fotky na blogu jsou podružné. Já nefotím 

dobře a mám pocit, že nějaký obrazový doprovod tam má být, aby lidé měli představu, o 

tom co je k jídlu, jak to jídlo má vypadat. Ale tady to byl vysloveně doprovod k článku, 

aby bylo zřejmé, o čem se píše. Myslím, že to měli proporčně dobře vyřešené. 

Takže fotky pro tebe nejsou to nejdůležitější ani na blogu? 

Já bych byla ráda, kdyby byly důležité, ale sama nejsem schopná fotit tak, jak bych 

chtěla. Já si myslím, že fotky na blogu mají velký význam pro čtenost. Spousta lidí 

chodí na blogy, které mají hezké fotky, a třeba je pro ně podružný text. Ale já si zase 

nemyslím, že můj blog není čistě receptový, nikdy nebude, hodně z toho, co tam je, je 

můj osobní názor na věc, na svět, atd. Ani okruh mých čtenářů nejsou typicky ženy, co 

chodí na Mimibazar nebo Pečempecen atd., ani nemyslím, že se tam lid vrací výhradně 

kvůli receptům, spíš si to čtou jako nějakou formu beletrie. Z toho důvodu je to 

s fotkami trochu jiné, ráda bych, aby byly hezčí, aby měly významnější prostor na 
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blogu, ale já to neumím. Nejsem fotografka, nikdy jsem žádný fotografický kurz 

nedělala, nemám kapacitu na to, to změnit, ale ráda bych. 

Už jsi o tom něco říkala, ale jak jsi vnímala, že ses musela podřídit redakčním 

pravidlům? 

Musela jsem se samozřejmě podřídit editaci textu, a pravidla jsem měla do té míry, 

kolik článek má mít znaků, že v nadpisu nesmí být tolik znaků atd. To jsem se 

dozvěděla dopředu a podle toho jsem se to snažila upravovat. Editor hodně zasahoval 

právě do titulků a mezititulků. Já jsem měla pocit, že se do textu zasahovalo hodně, ale 

neumím posoudit, co je normální. Ke konci spolupráce se to ale hodně změnilo ve 

prospěch zachování textu, který jsem tam psala já. 

Jak vnímáš nutnost dodržovat etický kodex redakce? 

Já, protože sama jsem advokát, tak to považuju za zásadní a nemám se problém něčemu 

takovému přizpůsobit. Zároveň to i očekávám od druhých – v tom mám problém 

s recenzemi v jiných novinách, kde jsem přesvědčená o tom, že to nejsou objektivní 

recenze, dělané na náklady redakce atd. 

Jak jsi vnímala nutnost dodržovat stanovené termíny? 

Pro mě v pohodě, já jsem dochvilný člověk, jsem zvyklá dodržovat pravidla, s tím jsem 

neměla nikdy problém. 

Změnil se nějak tvůj styl psaní? Na blog píšeš trochu jiné věci, nejen recenze, ale ten 

styl obecně, změnil se? 

Jako na blogu, poté, co jsem psala do novin? 

Ne, já jsem myslela, jestli jsi v novinách psala jinak, ale klidně mluv o tom, jestli se to 

změnilo i opačně. 

Jo, o tom jsem už mluvila, právě protože jsem si myslela, že to publikem novin je 

trochu jiné, než na blogu, tak jsem se snažila psát trochu jinak, ale zároveň naopak mi 

bylo řečeno z redakce, že by byli rádi, kdybych psala tak, jako na blogu. A na blogu 

píšu pořád stejně. Spíš jenom mám pocit, že si mám dávat víc pozor na gramatiku atd., 

ale jinak ne. 

Preferovala jsi psaní na blog nebo do novin? 

Pro mě jsou to úplně odlišné disciplíny, které spolu nesouvisí. Blog píšu sobě pro radost 

a lidem, kteří to čtou, recenze restaurace je podle mě docela seriózní věc, protože sice 

nejsme v New York Times, ale mám odezvu z některých restaurací, na které jsem 

napsala pozitivní recenze, že jim to strašně zvýšilo návštěvnost. Neměla jsem naopak 

žádnou negativní odezvu od někoho, na koho jsem napsala špatnou recenzi. Třeba se to 

probíralo u těch restaurací na Facebooku, každý má svůj okruh fanoušků, ale já když 
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jsem psala negativní recenzi, tak jsem do té restaurace šla třeba pětkrát, a ještě jsem to 

konzultovala s více lidmi, abych si byla jistá, že je to zasloužená recenze.  

A kdyby sis musela vybrat jedno nebo druhé? 

Kdybych měla doživotní možnost psát recenze restaurací do novin, tak bych to hrozně 

ráda dělala. Ale to je hrozně hypotetická otázka. 

Co má podle tebe vyšší prestiž, psaní na blog nebo do novin? 

Psaní do novin. Pro mě už ten fakt, že noviny v tištěné podobě brzo mít nebudeme, že se 

to ztratí. Rozhodně psaní do novin. 

Když bys měla celkově zhodnotit zkušenost s Lidovými novinami – pozitivní nebo 

negativní zkušenost? 

Pro mě to byla určitě pozitivní zkušenost. Jednak jsem byla ráda, že jsem mohla dělat 

něco, co jsem poslední roky chtěla dělat, a nečekala jsem, že se ta možnost takhle 

snadno naskytne. Předtím, než jsem začala psát do Lidovek, jsem psala asi rok recenze 

na Scuk, což byly první recenze, které jsem kdy psala. Já jsem to vnímala jako 

obrovskou šanci, byla jsem ráda, že jsem to dělala. Pochopila jsem, že spolupráce 

s médii není vždycky jednoduchá, že ty reakce čtenářů nejsou vždy pozitivní. Že člověk 

může napsat stokrát pozitivní recenzi a někdo má pocit, že jsem tu restauraci poškodila, 

protože jsem napsala, že tam nemají dobrou kávu, i když jsem ji chválila od začátku do 

konce, a jenom jsem si dovolila takovou malinkou poznámku. Určitě bych to dělala ráda 

dál, mrzelo mě, že to skončilo, ale na druhou stranu konkrétně s těmi lidmi v Lidovkách 

se mi nespolupracovalo úplně lehko. Já jsem k tomu editorovi neměla dobrý vztah, 

bývala bych radši, kdyby to editoval někdo jiný, protože potom to už pro mě nebyla 

zábava. Se svou normální prací vydělávám podstatně víc peněz, než psaním do Lidovek. 

Takže tím, že to pro mě byla nehonorovaná věc – samozřejmě, že mi platili, ale ten plat 

pro mě nebyl významný – tak bych bývala radši, aby mě to bavilo víc. Což ke konci se 

trochu vyčerpávalo, protože oni věděli, že tam k těm změnám dojde, že ty recenze 

skončí, a chovali se trošku způsobem, který mi nebyl příjemný. Nic hrozného, ale 

nemrzelo mě v tu chvíli, že ta spolupráce skončila. 

Já jsem na konci svých otázek, na závěr se zeptám, jestli existuje nějaká relevantní 

informace ke spolupráci, kterou bys ráda zmínila. 

Já ani moc nevím, o čem konkrétně píšeš, ale když jsi mě oslovila, tak jsem myslela na 

to, že je lichá představa, že ti někdo z těch novin zavolá a chce, abys ty pro ně psala. 

Protože já se pohybuju mezi blogery, mezi těmi známými blogery, většinou jsou to moji 

kamarádi, o kterých vychází různé články v různých periodikách. A vždycky jsou to 

samozřejmě články, které zprostředkuje zase někdo z těch kamarádů. Jednou se mi 
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stalo, že mě oslovili z Ona Dnes s tím, že ta redaktorka chtěla psát článek o blogerech, 

opravdu mě oslovila sama, že ona čte můj blog, že se jí líbí, že bude mít pár otázek a 

pak to otisknou. Ale pokud vím, tak různé články v časopisech o jídle, které vychází o 

foodblogerech, jsou vždycky nějak zprostředkované, že to není tak, že si lidé v redakci 

řeknou – jé, Chez Lucie, neudělala bys nám tady recenzi? Většinou to tak není. Vůbec si 

nemyslím, že by mě ty Lidovky oslovily napřímo, oni prostě hledali někoho, kdo umí 

psát, a protože věděli, že Cuketka má kolem sebe hodně lidí, kteří píšou recenze, tak 

oslovili jeho a on mi to dohodil.  
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Příloha č. 5: Rozhovor s Lukášem Rousem 

26. 2. 2014 

editor Lidových novin 

 

Jak jste se dozvěděl o blogu Kláry Donathové? 

Já jsem věděl, že existuje Scuk, takže když jsme řešili nějaké nové zajímavé dodavatele 

recenzí restaurací, tak jsem se celkem logicky dostal ke Scuku. Už si přesně nepamatuju 

– určitě jsem se tam nějak porozhlížel a hledal jsem si sám nějaké lidi, kteří mi přišli 

gramotní a zajímaví, ale v jejím případě ještě navíc to bylo na něčí doporučení. Myslím, 

že jsem o tom s někým mluvil, ne s Kucielem, ale někdo jiný mě na ni upozornil. 

Takže její blog jste si prohlížel předem? 

Určitě, četl jsem si ho. 

A čím vás zaujal? 

Ty její příspěvky mě zaujaly tím, že byly kompetentní jak kvalitou, tak množstvím. 

Bylo vidět, že se tomu intenzivně věnuje, že toho má hodně nasezeno po různých 

hospodách, a zároveň bylo vidět, že jí ten předmět skutečně nějak zajímá, že se v něm 

nějak vzdělává, takže je schopna porovnávat. Rozhodně, co bylo zajímavé ve srovnání 

s mediálními hvězdami typu Petry Pospěchové, která je samozřejmě skvělá, bylo to, že 

tím, že to dělala ve svém volném čase (ona je právnička), tak to mělo takovou nějakou 

svěžest. Já si myslím, že ty lidi trochu víc riskují. Je to dobře vidět na těch mladých 

foodblogerkách, jejichž jména si nevybavuju, ale určitě je znáte… Některé jsou hodně 

mladé, hodně ostré, někdy i sprosté, takže to žánrově posouvají ještě někam jinam, také 

je to vtipné. Ona je jiná, taková seriózní žena, ale myslím si, že určitě v tom byla čitelná 

nějaká kompetentnost. 

Od koho přišel impulz k psaní do Lidových novin? 

Já jsem ji oslovil. 

Jaká byla vaše motivace k tomu, abyste s ní zahájili spolupráci? 

To už jsem v podstatě řekl.  

Takže nic dalšího. 

Nic dalšího. Měl jsem jasné zadání, věděl jsem, koho hledám, na jaké téma, udělal jsem 

si nějaký průzkum, nechal jsem si poradit a pak jsme to prostě zkusili. 

Jakým způsobem zapadal blog do koncepce vašich novin? 

V tomhle případě to bylo velmi jednoduché, protože blog měl stejnou náplň jako 

rubrika, pro kterou jsem ji potřeboval. Kdybych hledal nějakého politického blogera, 
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protože bych ho chtěl učinit externím přispěvatelem do našich komentářů, bylo by to 

složitější. S Klárou to bylo celkem přímočaré. 

Hrála při rozhodování roli návštěvnost jejího blogu? 

Určitě. 

Změnila se nějak čtenost novin během vaší spolupráce? 

Tak na to nemám čísla, a to ne, že bych vám to nechtěl říct, ale už je to tak dávno, že si 

to nepamatuju. Ale byly na to dobré ohlasy. Ti čtenáři se ozývají různě, někdy je to 

naštve, je to takové namátkové. Na některé rubriky, na politické, samozřejmě, reagují 

mnohem víc než na takovéhle. Ale že bych se setkal s tím, že by mi někdo psal, proč 

tam nemáte nějakého profesionála, tak to ne. Ona se v rubrice střídala s jedním 

Brňákem, tak to bylo rozhodně dobré. 

Mohl byste mi nyní popsat, jak se vyvíjela ta spolupráce? 

Já jsem sice přísný editor, ale musím říct, že mám rád, když má někdo jasný názor a že i 

ví, jakým způsobem to chce strukturovat a tak. Takže začátek byl bouřlivý, několik 

prvních recenzí, pamatuji si, že úplně první... V novinách je málo času, takže dostanete 

příspěvek, ten zpracujete a jen na začátku se dělá nějaké kontrolní kolečko s tím 

autorem. Ale v tomhle případě Klára kladla velikánský odpor, takže když jsem jí poslal 

první zredigovanou verzi, tak se strašně naštvala, pak jsme to spolu dvě hodiny po 

telefonu řešili. Já jsem jí vysvětloval, proč jsem udělal jaký zásah, a vlastně během těch 

prvních tří čtyř textů jsme si stanovili nějaká vzájemná pravidla. Já jsem musel v něčem 

ustoupit, ona musela v něčem ustoupit. Já jsem jí vysvětloval, v čem je to trochu jiné, 

než ten blog, chtěl jsem po ní, aby to bylo malilinko míň osobní. Říkal jsem jí, že už to, 

že je pod tím podepsaná, že už to, že to píše ona sama za sebe, je dostatečně osobní 

moment. Já si rád stanovuju jasná pravidla, podle kterých potom fungujeme společně, 

aby oni neměli pocit, že ty texty znásilňuju, a já abych měl pocit, že ty texty jsou 

v podobě, která zajímá mě. 

Ona pro vás psala pravidelně, ale jako externistka? 

Ano. 

A nepostoupila dál, zůstala na této pozici? 

To ani nikdy nebylo ve hře, na takhle drobné texty noviny nikoho nezaměstnají. Ale 

jako na druhou stranu ono to v tomhle případě je externí model... Předtím byla taková ta 

slavná léta, tady psala recenze do Lidových novin taková holka, která se pak stala 

postrachem všech restauratérů, nosila paruku, aby ji nepoznali, a tak. Laura Baranik se 

jmenovala. Ta tu agendu držela několik let v ruce, takže si vytvořila svůj vlastní 

koncept, který byl strašně čtený, hodně sledovaný, ale bylo to tím, že ona jednak věděla, 
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o čem píše, jednak byla velmi tvrdá a bylo to hodně „padni nebo padni“. A ona to 

potom normálně odpískala, řekla, že na to prostě nemá čas, to byla pořád externistka, 

samozřejmě. Ale proč jsem s tím začal – ten externista má vždycky tu výhodu, že tím, 

že není v tom masomlejnu té dennodenní práce pro ty noviny, kdy tam furt je, furt něco 

zpracovává. Pořád si vlastně drží to svoje výsostné území, že to je jeho koníček, jeho 

vlastní věc, kterou mu buď vezmou nebo nevezmou. My jsme vlastně potom hledali 

nějaký jiný model, měli jsme, že se točili čtyři, což se ukázalo jako ne úplně dobrý – 

také to byli externisti, pochopitelně. A pak se ta rubrika zmenšila, řešilo se, jak nacpat 

ten názor do menšího počtu znaků, než to bylo předtím. S tím spousta lidí měla 

problém, říkala, že tím pádem nemá ten prostor pro tu argumentaci, a že potom bude 

snadno napadnutelná, že to není dostatečně dobře podložené argumenty. Ale v jejím 

případě to bylo dobré v tom, že ona byla schopná stručnosti, takže tam zůstala ta 

zajímavost, a to, co se tam pod tím psalo, že je to nezávislá recenze restaurací. Takže 

ten bloger, ten esprit toho člověka mimo ten zaběhnutý systém, tak ten tam určitě měl 

velkou roli. 

Uváděli jste ji tam jako blogerku, byl tam nějaký přesah na její blog? 

Jo, ale ona to měla vysloveně v podmínkách, zatímco ten druhý, ten to nechtěl. Ale ona 

vysloveně chtěla, aby pod tím bylo napsané, že působí na Scuku. 

Spolupráce už skončila – jaké byly důvody? 

Víte co, ona skončila... To nebylo vůbec, že bychom s ní byli nespokojeni. Došlo 

normálně k nějakému relaunchi celé přílohy a protože se nějakým způsobem zamíchalo 

v rubrikách, tak z Pátku, kde měl Paulus svoji rubriku, tak ta se přesunula sem, a sice 

tam zůstaly, a pořád tam jsou recenze, ale strašně se zkrátily – třeba na třetinu. A ona 

přesně řekla – já jsem se ji snažil ukecat na nějakém modelu, že by to nebylo přísně 

hodnotící, ale že by to bylo spíš takové – řekl bych jako na první dobrou, někam 

zajdeme a jak se nám to zdá. A ona říkala, že ne, já prostě když hodnotím, tak tam 

musím jít minimálně dvakrát a potřebuju na to ten prostor. Takže ona sama řekla, že 

nechce pokračovat a já jsem ty argumenty respektoval. 

Jaké výhody a nevýhody ta spolupráce přinášela? 

Já myslím, že už jsem to říkal, ale zkusím to říct ještě jednou nějak v kostce. Výhoda je, 

že když dáte blogerovi prostor, tak ten člověk je mimo systém. To znamená, že když to 

dobře dopadne, vy máte v zásadě záruku přísunu nějakého čerstvého nezávislého 

pohledu od člověka, pro kterého, což je fakt podstatné, to není předmět dennodenní 

obživy. Tím pádem on si pořád uchovává nějakou svoji bezprostřednost ve vztahu 

k tomu tématu. Druhá věc je ta, že když si seženete pečlivého blogera, nebo pečlivku 
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jako je Klára, tak máte jistotu i v tom, že ten text bude v pořádku. Ale to si myslím, že 

nemá moc společného s blogerstvím, to má společného přímo s tím autorem, s tou 

konkrétní osobou. Když ten člověk navíc do té běžné struktury novin nepatří, tak je 

často schopen prosadit si nějaký svůj vlastní styl, na které v těch běžných novinových 

formátech není často prostor. U toho blogera si můžete dovolit, aby byl komentativní, 

on se může dopouštět jakýchsi postupů, které nejsou při běžném novinovém psaní, které 

má většinou být hodně objektivizované, obvyklé. Bloger (ale v zásadě každý externista, 

není to, myslím, přímo věc blogerství) zas na druhou stranu tím, že má někde na webu 

svůj sloupek, který si opečovává, tak je to něco jiného, než když zavoláte nějakému 

univerzitnímu profesorovi, že potřebujete nějaký komentář k něčemu. To jsou věci, 

které jsou dané spíše profesí. Ten bloger, pokud není vysloveně od fochu, tak se taky 

víc udržuje nějaký odstup. To bylo docela dobře vidět na tom, jak ona se střídala s tím 

člověkem z Brna, který byl původně kuchař. Přestože vlastně některé postuláty byly 

podobné, typu, že prostě lepší je hospoda, kde máte na lístku pět jídel, než aby jich tam 

bylo padesát, protože žádný kuchař neumí udělat dobře padesát jídel. Nebo čerstvé 

suroviny – víte, takové ty věci, které se myslím díky tomuhle žánru, konkrétně recenzí, 

hodně pozitivně promítly do úrovně české gastronomie, minimálně ve velkých městech, 

na těch malých je to slabší. Myslím si, že tihle lidé jsou určitě hýčkaní, že sami 

restauratéři o to mají zájem. Takže je to jistá nezávislost, vlastní styl a je to i trošku víc 

adrenalin. Když narazíte na někoho, jako byla Klára, tak to není vždy úplně hladké. 

Když to jsou takoví ti staří ostřílení pardálové, tak často řeknou, tak to nějak oprav. 

Takže to byste vnímal jako výhodu nebo nevýhodu? 

Jako výhodu. Zároveň to může mít samozřejmě i své odvrácené stránky, když narazíte 

na někoho, kdo je tvrdohlavý moc a není ochotný naslouchat vaším požadavkům, tak to 

potom nevede nikam. A oni často ti blogeři potom mají ten pocit, že přece mají to své 

médium, což ještě víc podporuje jejich nezávislost. Jsou tam svobodnější. 

A nevýhody? 

Když si představím model, že mi někdo úředně přidělí pět blogerů, abych s nimi něco 

dělal, a já zjistím, že tři z nich jsou schopní psát vtipné a hodně osobní sloupky, ale 

v momentě, kdy po nich budu chtít, aby ten žánr malinko přizpůsobili a oni nebudou 

chtít, tak ta nevýhoda je v tom, že, zejména ti mladší, to vím, já jsem se setkal s jednou 

z těch mladých tří holek, když jsem dělal někde jinde, než tady, tak psala nějaký článek 

a vlastně schůzka, která se měla týkat dohodnutí zadání se změnila v normálně 

bohapustou hádku, kdy ona mi řekla, že nic psát nebude, že já ji přece nemůžu takhle 

nutit. A já jí říkal, že jí jenom chci vysvětlit, co po ní chci. A pro ni to bylo už tak 
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strašně omezující. Takže ty nevýhody jsou v tom, že jsou mnohem hůř viditelní ti lidé. 

Ale pokud si to médium blogera nějakým způsobem objedná, tak s tímhletím přece musí 

počítat. Takže je to víc hop nebo trop, má to své jasné a občas snadno překročitelné 

hranice, které pak znamenají, že ta spolupráce končí. Když budete vedle toho mít 

externího přispěvatele filozofa Václava Bělohradského, který vám bude psát jenom to, 

co chce, ale vy o něj budete hrozně stát, přestože budete mít pocit, že se to názorově 

rozchází, že by chtěl raději psát do Práva, že ho to víc táhne doleva, že mu tam je bližší 

ten kontext, tak udržet si dobrého blogera bude věc, o které se to médium bude starat, 

ale na druhou stranu to nebude nikdy tak fatální jako udržet si Václava Bělohradského. 

Kde teda těch ústupků uděláte, co jen to půjde, protože tam prostě chcete mít to jméno. 

Toho blogera, ten si to jméno přes vás klidně může ještě víc podpořit. 

Jak vnímáte, že jste předem věděl, jakým stylem Klára píše? 

To je blbá otázka, jak se na ni dá rozumně odpovědět? 

Bylo pro vás výhodné, že jste si mohl předem zjistit na blogu, jak Klára píše? 

No, ano, to je v tomhle konání vždycky, od toho jsou dvouměsíční zkušební lhůty. 

Je zaměstnávání blogera ekonomičtější než zaměstnávání jiného redaktora? 

Myslíte, jestli stojí míň peněz? Asi zřejmě, když to bude někdo mladší, tak asi se s ním 

dohodnete možná víc, ale já sám za sebe musím říct, že jsem se vždycky snažil tohohle 

nijak nezneužít, protože mám pocit, že ten bloger na tom nechá… Když čtu ty 

materiály, co má pro mě, tak nejsou, že by je vzal ze svého blogu a nějak přepracoval. 

V případě, že to jsou unikátní nebo exkluzivní texty psané pro mě, tak se snažím, aby za 

to byl slušně zaplacený. Ale na druhou stranu to vždycky bude trochu míň, než kolik 

bych dal Bělohradskému. 

A obecně je zaměstnávání externisty levnější než někoho z interní redakce? 

Ty noviny v poslední době jedou v tak ostře ekonomickém modelu, že je to skoro 

nereálné. Ta prostupnost těch rubrik se projevuje v tom, že člověk, který je třeba, 

nevím, teď tu před chvilkou šel Luboš Palata, který je primárně zahraničář, a ten sem 

tam, když má potřebu, tak si napíše třeba komentář do komentářové stránky. Ale 

představa, že půjdete za někým, protože ti lidé za to nemají nějaké moc extra peníze 

navíc, o kom víte, že dobře píše a že má rád něco, řeknete mu, hele, udělej pro mě tohle, 

většinou na to nemají čas, jak jsou vytížený. Takže samozřejmě s těmi externisty je to 

v zásadě jediná možnost. 

Další otázku tu mám, jestli měla autonomii ve výběru témat? To téma bylo specifické, 

recenze, takže se zeptám, jestli měla autonomii ve výběru té restaurace? 
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Rozhodně, akorát jsme byli domluvení na tom – ten model byl nastavený tak, že ona 

pokrývala Čechy, a ten druhý, z Brna, Moravu – tak jsme se snažili o to, aby kvůli 

pestrosti tam nebyla třeba furt Praha. Takže ona se občas sebrala a jela někam do 

malého města se podívat na nějaký vyhlášený podnik, ale v zásadě to bylo v rámci 

pravidel a rozhodně to nebylo tak, že bych jí říkal, a teď se sebereš a pojedeš do 

Karlových Varů. Dramaturgie se dohadovala dlouhodoběji předem. 

Jak vnímáte to, že měla autonomii na svém blogu? Konkrétně myslím to, že mohla 

napsat něco poškozujícího, jestli to máte nějak právně ošetřené. 

Neměli jsme to právně ošetřené. Tohle je – samozřejmě ty noviny riskují – ale my jsme 

měli tu situaci taky trochu zjednodušenou tím, že jsme si na začátku řekli, že chceme 

spíš doporučovat. Psát o nějaké hospodě, že je blbá, tak to si může psát na svém blogu, 

a i na tom blogu tomu, předpokládám, nevěnuje moc místa. Takže ten pozitivní výběr 

byl jasně nastavený od začátku. Ale i kdyby to bylo tak, že napsala o nějaké hospodě, 

která patřila někomu, kdo se kamarádil s někým, tak to ne, to rozhodně ne. 

Je bloger jakožto externista rizikovější ohledně dodržování termínů, rozsahu, tématu, 

případně etického kodexu? 

V tomhle je Klára stejná jako Bělohradský, prostě někdo takový je, někdo takový není, 

to je jednoduché. Takže asi zřejmě jsou impulzivnější lidi, se kterými se třeba hůř 

dohaduje, ale to se netýká blogerství. 

Co je podle vás prestižnější – psaní na blog nebo do tisku? 

To je otázka. Já věřím, že určitě existuje spousta blogerů, zejména v politické sféře, 

kteří by to, že by začali pravidelně psát do nějakých novin, považovali za ztrátu 

nezávislosti. A tím ztrátu prestiže, kterou si budují na tom svém, opravdu autonomní 

nikým neovlivnitelném formátu blogu. Ale myslím si, že pro spoustu těch blogerů je 

samozřejmě asi prestižní – to se musíte zeptat spíše jich. Myslím, že pro mnoho z nich 

to bude lákavé, vidět své jméno v novinách. V dnešní době, kdy čtenářů novin ubývá, 

když si zajistíte stálou čtenářskou obec na blogu, tak do chvíle, kdy se tím nebudete 

chtít živit, a kdy nebudete řešit, jestli tam náhodou nechcete mít nějakou reklamu nebo 

něco, tak si myslím, že ta prestiž může být srovnatelná. I když každá má trochu jiné 

kontury, každé to médium má určitě svůj důvod k prestižnosti. 

Myslíte si, že tím, že na svůj blog pustí reklamu, nebo ho třeba prodají, se snižuje prestiž 

toho blogu? 

Tak je to rozhodně riziko – stačí příběh těchto novin, které koupil Andrej Babiš a v tu 

chvíli je tím jaksi apriorně trošku ohrožená svobodomyslnost. Myslím si, že ten bloger 

ve chvíli, kdy se dostane do situace, kdy na jeho blogu budou chtít inzerovat výrobci 
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potravin, nějací masoví, tak je jasné, že člověk, který tam do té doby četl o tom, že 

nejlepší je jít na farmářský trhy nebo si to pěstovat sám, tak je to pro něj asi složité. V tu 

chvíli to může ovlivnit. 

Můžete spolupráci celkově zhodnotit jako pozitivní nebo negativní zkušenost? 

Určitě pozitivní. Vzhledem k tomu, že se bavíme o spolupráci, která začala, nějakou 

dobu trvala a pak nějak skončila, dokonce i kdyby skončila tím, že jsme se nějak 

pohádali, tak bych to považoval za pozitivní, ze všech důvodů, které jsem říkal. 

Existuje nějaká relevantní informace ke spolupráci, na kterou jsem se nezeptala, a 

kterou byste chtěl zmínit? 

Myslím, že asi ne. Je to dané tím opravdu jasným zadáním naší spolupráce, tam nebyly 

žádné otazníky, tam šlo jen o to se sladit. 
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Příloha č. 6: Rozhovor s Adou 

24. 10. 2013  

blog: modnipeklo.cz 

tisk: Víkend MF Dnes – trvá 

 

Mohla bys mi v krátkosti představit svůj blog? 

Můj blog se jmenuje Módní peklo a existuje tři nebo čtyři roky. Vznikl původně proto, 

abych tam dávala pekelný věci, to znamená, že jsem tam dávala různé věci, například 

z obchodů, jaké je tam třeba nekvalitní nebo nevkusné oblečení, a dávala jsem tam i 

hodně fotek z ulice, kde jsem fotila, jak lidé chodí po ulici. Takže na tomhle je ten blog 

postavený – na kritizování nevkusu a na kritizování toho, jak se lidé oblékají. Postupně 

jsem tam začala přidávat více vzdělávací články nebo pozitivně naladěný. 

Jaká byla Tvoje motivace začít blog psát? 

Chtěla jsem něco psát, chtěla jsem si založit nějaký blog a napadlo mě, že bych mohla 

psát právě o tomhle.  

Změnila se v průběhu času nějak tahle motivace? 

Asi ano, protože původně to byla jenom taková zábava, ale teď právě tím, že mi tam 

chodí víc lidí, tak mám pocit, že by záběr toho blogu měl být širší. Aby si tam každý 

čtenář našel svoje, protože někteří tam chodí vyloženě kvůli tomu peklu, někteří pro ty 

tipy a ještě si taky říkám, že bych tam měla propašovat trochu víc toho vzdělávání. 

Třeba toho upozorňování na nekvalitní věci v obchodech. 

Chtěla ses žurnalistice věnovat profesionálně, nebo chtěla bys případně v budoucnosti? 

Já mám ráda psaní, to je asi můj hlavní talent, a začala jsem se tím v podstatě živit asi 

před deseti lety. Původně jako překladatelka, překládám beletrii, takže to také hodně 

souvisí s tím psaním. Postupně jsem se dostala k těm blogům, ke sloupkům v novinách, 

takže se tím vlastně živím, profesionálním psaním. I když ne přímo žurnalistikou, ale 

myslím, že bych si to uměla představit, že by mi to šlo. 

Zakládala jsi ten blog s cílem získat práci redaktora, nebo psát do novin? 

Ne, určitě ne, to bylo takové tvůrčí vybití. 

Od koho přišel impuls k psaní do Víkendu Mladé fronty? 

Oni mě kontaktovali sami, protože před nějakou dobou, když jsem začínala, tak se ten 

Víkend měnil – jako se to občas dělá, změní se grafická podoba, změní se obsah – takže 

oni dělali prostě takový restart a chtěli tam lidi, kteří jim tam budou psát různé sloupky. 
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Ono jich je tam víc, jak jsi na to asi koukala, takže tam různí lidé mají sloupky o 

různých věcech, a mě oslovili právě proto, že tam chtěli takový kritický módní sloupek. 

Jaká byla Tvoje motivace, abys jim na to kývla a tu spolupráci zahájila? 

Můžu říct peníze a sláva (smích)? Ne, přišlo mi to zajímavý, jednak nějaký výdělek 

navíc a jednak i to, že přes ten sloupek začali další lidé chodit na můj blog, zvedla se 

návštěvnost, a jednak se mi to líbilo – přišlo mi to jako pěkný nápad s těmi jednotlivými 

sloupky. Je to jenom takový krátký útvar každý týden, takže zajímavé po všech 

stránkách. 

Když ses rozhodovala, hrálo nějakou roli renomé nebo čtenost Víkendu? 

Ano. Řekla bych, že ano. Kdyby se mi ozvali z nějakého malého časopisu, tak bych to 

asi zvažovala, protože toho času nemám tolik, a musím si trochu vybírat, co budu dělat 

a s kým budu spolupracovat.  

Ty už jsi to říkala, ale mám tu otázku, jestli se změnila návštěvnost toho blogu, když jsi 

začala psát do časopisu? 

Abych řekla pravdu, na čísla jsem se nepodívala, ale mohu se schválně podívat, jestli by 

se to dalo vytáhnout. Ale ona ta návštěvnost tak nějak od začátku toho blogu konstantě 

stoupá a čtenáři přibývají už jen tak pomalu, takže nevím. Schválně se zkusím podívat 

na ta čísla. (Ada přes e-mail doplnila tuto informaci: Ke konci roku 2012 jsem měla 

nejslavnější období - rozhovory, Křišťálová lupa, Kraus, osobnosti Mladé fronty - takže 

na vzestupu popularity a návštěvnosti se toho podílelo víc, ne jen sloupek. Byl jedním z 

více faktorů. Výraznou náhlou odchylku v období, kdy jsem začal psát sloupek, tam 

nevidím.) 

Mohla bys mi podrobně popsat, jak se vyvíjela ta spolupráce od doby, co tě oslovili? 

Oslovili mě nějakou dobou předtím, než dělali tu změnu, oslovili mě před prázdninami, 

a ta změna se dělala až po prázdninách – prostě mě oslovili s větším předstihem. 

Nejdřív proběhla schůzka, kde mi říkali, co chystají, a jestli bych byla ochotná tam ty 

sloupky psát. Potom, když to prošlo jejich poradami a vším, čím to musí projít, tak už 

chtěli konkrétně vědět, jaká bych psala témata. Takže jsem jim psala návrhy témat, 

psala jsem první vzorový sloupek, aby viděli, jak by to třeba mohlo vypadat. Takhle 

postupně to došlo až k tomu, že jsem začala ty sloupky posílat pravidelně každý týden. 

Takže v podstatě to proběhlo celkem hladce.  

Takže teď jsi tam jako externistka? 

Ano, externí autorka nebo dopisovatelka. 

Jaké vyhlídky má ta spolupráce do budoucna? 
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No zatím nevím o tom, že by se to mělo rušit, takže předpokládám, že dokud bude ten 

sloupek čtený – a podle ohlasů čtenářů zřejmě je – tak si myslím, že ho tam zřejmě 

nechají.  

A ty bys měla zájem? 

Mně to nevadí, já budu samozřejmě pokračovat dál. 

Teď se zeptám trochu obsáhleji na výhody a nevýhody té spolupráce pro tebe? 

Takže výhody: jak jsem říkala, je to přivýdělek, jednak je to i jisté zviditelnění. A 

nevýhody: dá se říct, že každý týden pravidelně musí něco být, a občas člověka nic 

nenapadne, takže někdy se tak horko těžko snažím něco vypotit, a třeba i ten sloupek je 

trochu slabší, než by mohl být. Ale to je tak všechno. Jinak ta spolupráce s nimi je 

dobrá, na tu spolupráci si nemohu stěžovat, tam je to v pohodě. Komunikace je dobrá, 

platí včas, prostě všechno je, jak má být. Takže z této stránky je to v pohodě. 

Jak vnímáš, že musíš dodržovat dané termíny? 

To je prostě povinnost. Když jsem souhlasila s tím, že to takto budu dělat, neřekla bych, 

že je to nevýhoda. Jediná nevýhoda tady v tom je, že člověk z mozku někdy vymáčkne 

dobrou věc a někdy to není úplně ono.  

A jak vnímáš to, že se ti rozšířil okruh čtenářů o ty, kteří čtou Víkend? 

Píše mi hodně lidí, kteří si najdou email pod tím sloupkem. Někdo píše kritiku, někdo 

pochvalu, třeba napíší, že si našli můj blog, a že teď už chodí číst i tam. Takže se to 

takhle přelévá. A na druhou stranu, někteří z Módního pekla zase čtou i tu Mladou 

frontu, takže se tam někdy baví o tom sloupku, který jsem tam napsala. Někdy taky 

dělám to, že napíšu sloupek a zároveň napíšu na Peklo článek, ve kterém to téma třeba 

trochu více rozvedu, takže ti čtenáři, kteří to čtou obojí, tak si to takhle najdou. Anebo 

ti, co si to přečtou v tom Víkendu, tak se kouknou na blog a tam vidí, že je to rozšířené, 

a okomentují to. Prostě takhle se ti čtenáři různě prolínají.  

Je tvůj blog výdělečný? Jestli ano, jakým způsobem ten výdělek generuje? 

Teď už je Módní peklo prodané, vlastní ho firma, která mně platí honoráře za články 

a sama si tam dává reklamy a vydělává na té reklamě a na té návštěvnosti. Dokud jsem 

to měla sama, tak jsem tam měla jenom Google AdSense, takže z toho jsou takové 

menší výdělky. Teď už je to tedy tím, že posílám fakturu každý měsíc za ty články, 

takže pro mě ten výdělek vypadá takto.  

A bylo to takto ještě předtím, než jsi začala psát do Víkendu? Souviselo to s tím nějak? 

To bylo určitě už předtím. Proto bych se musela podívat na tu návštěvnost, abych 

viděla, jestli se nějak zvlášť zvedla, protože tím by se zvedl i výnos z té reklamy. Ale 

jinak to s tím přímo nesouviselo. 



   34 

Jak je to s výběrem témat do Víkendu? Máš autonomii – co si chceš napsat, to si 

napíšeš? 

Někdy dostanu téma zadané, třeba teď vyšel článek o mateřských školkách, tak chtěli, 

abych napsala něco o oblékání pro děti. Nebo když bylo téma čísla olympiáda, tak 

chtěli, abych napsala třeba něco o ruské módě. Takže někdy si vyloženě řeknou, ale 

jinak to nechávají na mne. Musím si ale pohlídat, abych netočila do kolečka pořád to 

samé téma, abych to měla nějak prostřídané. Ale jinak většinou opravdu píšu to, co se 

mi zlíbí. 

Jak to vnímáš, když ti řeknou, o čem máš psát? 

Někdy jsem ráda, protože mě třeba zrovna nic nenapadlo, takže jsem ráda, že mi někdo 

to téma zadal. Na druhou stranu se píše líp, když vím co, když nemusím nic vymýšlet. 

Na druhou stranu zase to je horší, když se třeba toho tématu nemůžu nějak chytit, což se 

stalo, když jsem psala třeba o té ruské módě do toho čísla o olympiádě. Nějak to nebylo 

ono, oni si asi představovali nějakou kritiku na takový ten ruský nevkus a tak, ale to se 

mi zase nechtělo psát, protože to je takové zevšeobecňování, takže si myslím, že ten 

sloupek byl trochu slabší. Ale zase – výhody, nevýhody na obou stranách. 

Ve Víkendu je jenom ten sloupek bez nějakých fotek, jestli se nemýlím? Jak vnímáš to, že 

na tom blogu můžeš pracovat i s fotkami a tady je nemáš k dispozici? 

Ono i do toho sloupku můžu dát fotku, ale většinou k tomu tématu žádná vhodná není, 

nebo se nic nenajde. Samozřejmě to je lepší, když tam mohou být ty fotky. Neumím si 

představit, že bych na blog napsala článek bez fotek, kdežto ten sloupek, to je 

maximálně 1 500 znaků včetně mezer, takže tam se to snese, tam ta fotka není nutná.  

Takže ti to nepřijde nějak omezující. 

Nepřijde mi to omezující, pokud bych chtěla tam nějakou fotku dát, tak si ji tam dát 

můžu. 

Musela ses při psaní sloupku podřídit redakčním pravidlům? 

Co to jsou redakční pravidla? 

Například etickému kodexu, o něčem se smí psát, o něčem ne, styl psaní, a tak … 

Asi ano, třeba že bych neměla jmenovat konkrétní firmu, že třeba ten a ten něco ušil a 

tak, to tam nepíšu, tomu se vyhýbám, to by mi asi neprošlo. Jinak klasika, nepsat sprostě 

a tak, prostě základní etická pravidla. Jinak nic. A to beru, že to tak je zavedené, že to 

tak prostě je. 

Jak vnímáš, že je tvůj sloupek editován? Nakolik je editován?  

Podle toho, co jsem četla, tak moc ne, myslím, že to nemění. Akorát si tam dodávají 

nadpis, nějaký titulek. Zezačátku jsem psala i s titulky, někdy ho použili, někdy ne. Teď 
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už to dodávám bez titulku a oni si tam vždy dají, co se jim hodí. Jenže já neumím moc 

úderné titulky, takže jsem ráda, že si to tam udělají podle svého. 

Změnil se nějak tvůj styl psaní? 

Myslíš, jestli sloupek píšu jinak než články na blog? Myslím, že styl není diametrálně 

odlišný, rozdíl je v tom, že sloupek je hodně krátký, nesmím se moc rozpovídávat, 

přechod k pointě je rychlý. Taky musím počítat s tím, že čtenáři nejsou v některých 

věcech tak poučení jako čtenáři blogu, nemůžu po nich házet odbornými termíny, 

ostatně šéfredaktorovi by se to ani nelíbilo, sloupek má být hlavně zábavný. 

Preferuješ psaní na svůj blog, nebo do Víkendu? 

Možná, že radši píšu na svůj blog, protože tam je vlastně nekonečně místa, mohu se tam 

rozepsat, jak chci, mohu tam psát, kdy chci, o čem chci, dát si tam fotky, jaké chci. 

Kdežto do toho sloupku, tam je to omezené několika věcmi, o kterých jsme už mluvily. 

Možná, že raději píšu na ten svůj blog, ale ten sloupek mě baví také. 

Takže kdyby sis měla vybrat? 

Kdybych si měla vybrat, tak zůstanu určitě u blogu. 

Co vnímáš jako prestižnější: psaní do tisku nebo psaní na blog? 

Mně se zdá, že je to obojí tak nastejno, protože ten blog už má vybudované určité 

postavení, takže mi to přijde, že už je to stejně. To bych nerozsoudila nějak přesně. 

Můžeš spolupráci s Víkendem zhodnotit celkově jako pozitivní nebo negativní? 

Určitě pozitivní. 

Já jsem již na konci svých otázek, takže se tě závěrem zeptám, jestli je nějaká relevantní 

informace k té spolupráci, na co jsem se nezeptala, co by ještě mělo zaznít v tom 

rozhovoru. 

Já si myslím, že ne, že ses zeptala zhruba na všechno. Už mě nenapadá, co bych k tomu 

ještě měla dodat.  
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Příloha č. 7: Rozhovor s Vladanem Šírem 

26. 2. 2014 

bývalý šéfredaktor Víkendu MF Dnes  

 

Jak jste se dozvěděl o blogu Ady? 

Jestli si dobře vzpomínám, tak ono to vzniklo tak, že občas psala nějaké věci, ale delší, 

pro Onu nebo OnuDnes – pro tisk nebo on-line verzi na iDNESu. Takže se o ní tady 

vědělo. Vědělo se o ní, že je to blogerka s celkem ostrými názory, že je čtená, a když 

jsme předělávali Víkend, tak jsme tam chtěli mít takovou lifestylovou sekci s názory – 

byly tam recenze restaurací, nějaké víno, a my jsme chtěli k tomu jídlu někoho, kdo by 

psal o tom, jak se lidi oblékají. Do té části Víkendu nám to zapadalo, tak jsme si 

vzpomněli na ni a domluvili jsme se s ní, že ona bude ten sloupek psát, že už to nebude 

monotematické, ale pravidelný kratší sloupek. 

Takže vy jste se o ní dozvěděl tím, že už pracovala pro OnaDnes? 

Přispívala pro časopis tady v domě, nebo s ní domlouvali nějakou spolupráci, ale ne tou 

formou, která se blíží tomu blogu. Blog není úplně pravidelná, ale v podstatě se 

opakující věc, že člověk ze sebe chrlí články. Tady psala občas, jednou za čtvrt roku, 

nebo přispěla jenom jednou, to už si nepamatuju. Ale my jsme po ní chtěli něco, to 

nevím, jestli se nám povedlo. My jsme chtěli trochu z toho blogu dát do toho magazínu. 

Tím, že to je pravidelné, krátké, takové úderné a osobní. Pochopitelně ten sloupek nemá 

takové možnosti jako blog, že v podstatě ten text může být proložený spoustou 

fotografií. Ty její texty nejsou nikdy nějak závratně dlouhé, ale když na to člověk nabalí 

ty spousty fotografií, což ona tam dělá, tak ono to vypadá, že je to dlouhý příspěvek. 

Ale my jsme chtěli nechat ten sloupek s maximálně jednou fotografií. Hodně často tam 

nebyla fotografie žádná.  

Čím vás zaujal její blog? 

Ona uměla být ostrá, to zaprvé, a za druhé z těch jejích textů bylo vidět, že ona má 

profesní znalosti, že to není nějaká holka, která čte módní časopisy a řekne si, tak, a já 

tomu všemu rozumím, a začne psát. U ní bylo vidět, že si všímá detailů, kterých si 

netrénovaný člověk nemusí úplně všimnout, psala tam o nějakých švech a takové věci. 

V podstatě, když člověk píše o módě, většina lidí jde po povrchu, ale u ní bylo vidět, že 

řeší i materiál i způsob zpracování a takovéhle věci. Což nám ukázalo, že to není taková 

tužba, ale že je to člověk, který tomu rozumí, že se má o co opřít ve svých názorech. 
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Od koho přišel impulz k psaní do Víkendu? 

My jsme oslovili ji, já jsem jí napsal a nabídl možnost pro nás pravidelně každý týden 

psát, což je docela náročné, aby člověk něco každý týden vymyslel. Ona to má trochu 

jednodušší v tom, že když se na webu nějakou dobu nic neobjeví, tak to není zas taková 

tragédie, ale v tištěném médiu, když tam ten sloupek není, tak je tam díra. A u tištěného 

média prázdná místa být nemůžou, protože se blogerovi neurodil nápad. 

Jaká byla vaše motivace k tomu, abyste ji oslovili? 

My jsme chtěli přinést trochu toho blogu k nám, plus nám šlo o to, že to je autor, který 

je znalý věci, zároveň má názory, které se nebojí říct, celkem ostře, je kritický, dívá se 

kolem sebe – takže tohle jsme chtěli dostat do toho magazínu. My jsme k ní v podstatě 

přistupovali jako k jakémukoliv jinému autorovi, jakmile je někdo šikovný, dobře píše, 

tak se osloví, aby spolupracoval. Pokud jsou peníze. 

Hrála při rozhodování roli čtenost jejího blogu? 

My jsme žádná čísla nezkoumali, ale pochopitelně jsme věděli, že má nějakou pověst, 

že se o tom blogu povídá. Člověk slyší o spoustě autorů, ale ti jsou třeba zaměstnaní 

v nějakém periodiku, takže člověk s nimi nemůže spolupracovat. U blogerů je dobré to, 

že jsou nezávislí na jakémkoliv vydavatelském domě a mohou přispívat kamkoliv. 

Takže je to takové jednodušší. 

Změnila se nějak čtenost Víkendu během spolupráce s ní? 

Naše čtenost se hodně zvýšila. 

A připsal byste to jí nebo změně koncepce? 

Nevím, jestli bych to… No, dostávala některé ohlasy, přicházely ohlasy na její sloupky. 

Na to, že je to… V rámci toho magazínu, který má nějakých čtyřicet padesát stránek, už 

ani nevím, na to, že ten sloupek zabírá asi třetinu jedné strany, tak to mělo i slušný 

ohlas. Ale netroufl bych si říct, že právě díky tomu nám ta čtenost nějak stoupla. Nebo 

spíš nemůžu čtenost svalit na jednu jednotlivou věc z toho magazínu. 

Jak se vyvíjela ta spolupráce? 

Úplně jednoduše. My jsme si domluvili, ona musela dostat instrukce, co se týče formy, 

kterou musí naplnit. Takže jsme si domluvili délku, kolik to má zhruba znaků ten 

sloupek, domluvili jsme si, že každý sloupek by měl mít fotku, ale neděje se nic, když 

někdy mít fotku nebude. Takže takovéhle technické věci. A jelo to. Sloupek je čistě 

autorská záležitost, ona měla v podstatě volnou ruku v tématech, které si volila, ale 

někdy jsme to ladili v průběhu spolupráce. Protože někdy nám přišlo, že nemá nápad a 

ten sloupek místo řešení konkrétní věci, k čemuž to bylo určené, někdy zabíhal do 

obecných rovin, trochu moralizování, takže jsme se pak domlouvali, že tudy cesta 
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nevede, my to chceme zpátky do toho konceptu, na kterém jsme se domluvili, protože 

ten, si myslím, v magazínu funguje nejlíp. 

Pracuje u vás jako externistka? 

Určitě, ona žije v Brně, ani ne tady v Praze. Je čistě externistka, takže funguje na 

honorář. 

Jaké jsou výhody a nevýhody spolupráce? 

Jednu výhodu to má určitě, že člověk si naplánuje určitý prostor v tom časopise, který, 

pokud je to forma sloupku a je pravidelný, tak se ta spolupráce dohodne na začátku a 

pak už se o to nemusí starat. Jenom se pak koriguje ten obsah, jestli neodbíhá od toho 

základního konceptu. Kromě editorské práce s tím pak není žádná práce. Člověk tak 

nemusí každý týden přemýšlet, co do toho vyčleněného prostoru dá – s obsahem si musí 

lámat hlavu autor textu, protože v tom má tu volnou ruku. Všeobecně výhoda u 

externistů je, že nejsou svázaní s redakcí, s tím každodenním provozem a rutinou, do 

které může člověk, který je v redakci, upadnout. Takže má větší pole působnosti a 

mnohem více inspirace. Další výhody – u jiných externistů to nebývá, ale blogeři, kteří 

píšou populární blogy, tak u nich je výhoda ještě jedna, že můžou přivést čtenáře tomu 

tištěnému periodiku. Ale tím si nejsme jistý, jestli to tak úplně je. Je to teoretická 

výhoda, ale nedovedu říct, jestli to tak bylo, nebo jestli to tak bývá. Může to být i 

naopak, pro toho blogera, že psaním ve velkém periodiku získá nové čtenáře. Ale je to 

teoretická výhoda. Pochopitelně ta publikace vypadá, když do ní přispívají blogeři, tak 

tím ukazuje, že si všímá toho, co se děje. I to působí dobře na image toho tisku. Také 

tak teoreticky, výhoda, která se nedá změřit, ale může tam být. 

Nevýhody jsou, že to někdy nemusí být flexibilní, jak bloger píše ten sloupek, tak se 

nemusí vždy trefit, nemusí to být úplně nejlepší nebo dobré, takhle ty výkyvy když jsou 

v kvalitě, tak se hůř řeší než s někým, kdo sedí v redakci a komu můžeš říct, hele, tak 

tohleto se musí přespat. U toho blogera nebo jakéhokoliv externisty pak závisí také na 

tom, jestli člověk má čas se tomu ještě věnovat. Práce na těch jednotlivých textech je 

komplikovanější. Může se stát, že když máte nějaké výhrady ke konkrétnímu textu, tak 

máte omezený čas ty výhrady nějak promítnout do textu a nemusí se to povést. Pak 

pochopitelně, že pokud člověk není členem redakce, tak si řeší vlastní věci, témata, a 

může k nim, i nevědomě, sklouznout od původně dohodnutého konceptu. Což se pak 

musí takhle řešit, nějakou nápravou, dohodou. Ale to je také v podstatě součástí takové 

neflexibility. Na textu v redakci se na něm dá na začátku, v průběhu i na konci dělat. 

Kdežto tady čekáte na finální produkt, kde závisí na tom, kolik máte času, aby se ho 

podařilo opravit, pokud s ním nejste spokojen. 
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Jak jste vnímal, že jste mohl z jejího blogu předem zjistit, jakým stylem píše? 

To je určitě výhoda, díky tomu jsme ji i oslovili, že jsme se podívali, jak píše. Ten blog 

pro nás byl zdroj informací, jestli to je něco, co bychom chtěli.  

Je spolupráce s blogerem ekonomičtější než zaměstnávání stálého redaktora? 

Na to, jaký to má prostor, tak určitě ne. Protože kdyby jeden redaktor měl psát každý 

týden jenom malinký sloupeček, tak by to byl hodně velký luxus. Takže ekonomičtější 

to úplně není. Navíc autorské texty jsou honorované celkem slušně, takže ekonomické 

to úplně nebude. 

Jak vnímáte autonomii Ady na jejím blogu? Mířím tím tam, že mohla třeba napsat něco 

poškozujícího o Víkendu, Mladé frontě, a jestli to máte nějak právně ošetřené. 

Ne, my jsme žádnou smlouvu nepsali, to jsme si jenom řekli, ústní dohoda. Já nevím, to 

je na tom blogerovi, aby si řekl, jestli je spolupráce s nějakými novinami nebo nějakým 

magazínem něco, co chce. Protože, když už s někým pracujete, i externě, tak čekáte 

nějakou slušnost, že vás nebude pomlouvat. Že když něco má, tak to řekne nejdřív vám, 

a pak se o tom třeba píše. Ale to je o tom blogerovi… Kdyby napsala něco špatného, tak 

to pochopitelně řešíme. Ale nepřišlo mi to jako riziko, to se může stát kdekoliv 

kdykoliv, lidé jsou různí. Na blogu o módě nevím, jestli by psala o novinách, možná tak 

o nějaké příloze. 

Je bloger jakožto externista rizikovější ohledně dodržování termínů, rozsahu, tématu, 

případně etického kodexu? 

To určitě. Někdy jsme se netrefili rozsahem, text přišel příliš krátký nebo byl o něco 

delší. Nebo jí do toho něco přišlo a my jsme dostávali texty se zpožděním a bylo na ně 

míň času a tak. Ale to je u každého, to je charakteristické pro práci s externistou, není 

důležité, jestli ten člověk je píšící do tištěných médií nebo na web. 

Uváděli jste ji jako blogerku? 

To bylo přímo v záhlaví sloupku, to je také jedna z věcí, které jsme s ní řešili. Protože to 

je autorská věc, ten sloupek, tak jsme chtěli, aby měl nějaký příhodný název, který by 

vyjadřoval, zhruba o čem to je, a aby byl aspoň trochu chytrý. Tak jsme se dohodli, že 

se bude jmenovat Outfit blogerky Ady, takže to, že je blogerka už je přímo v názvu toho 

sloupku. 

Co je podle vás prestižnější – psaní na blog nebo do tisku? 

Já myslím, že tady pořád ještě do tisku. Ale záleží asi, v jakých skupinách. Tady u nás 

je to hodně rozdělené věkově, že starší lidi čtou papírové, tištěné věci, mladší jedou po 

on-linu. Ono i na tom on-linu se stalo, že se tam profilují autoři. V tištěných médiích, na 
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to, kolik je novinářů, je málo lidí, kteří tam mají své jméno. Lidé nekupují časopis kvůli 

autorovi, takových lidí je hodně málo. 

A tím on-linem myslíte třeba redakční blogy? Nebo i články, uvádí se tam jméno, nebo 

jenom zkratka? 

U článků? U článků je vždycky jméno, u malých zkratka. Ale články mají svého autora, 

ten se uvádí, ale u většiny autorů si lidé ani nevšimnou, kdo to napsal, a nevyhledávají 

toho konkrétního. Někteří jo, ale myslím, že většinou je to lidem úplně šumák. 

Můžete spolupráci celkově zhodnotit jako pozitivní nebo negativní zkušenost? 

Ale jo, já myslím, že jsme byli rádi, že jsme se do toho s ní pustili. Protože občas fakt 

přišlo hodně ohlasů, protože ona, to je dané tím konkrétním blogerem, ona se nebála jít 

do provokativních témat, které vyvolaly diskuzi. Kdyby to byla jiná blogerka, která se 

třeba bojí konfliktních témat, a z nějakých důvodů o něčem nebude chtít napsat, tak asi 

tolik ohlasů mít nebude. Je to jako každý jiný externista – s některými pracujete raději 

než s jinými. Mně ten rozdíl mezi externistou tištěných médií a blogerem nepřijde zas 

tak veliký, jsou to prostě lidé, kteří přispívají externě, na technické stránce věci se nic 

nemění. U těch blogerů je ten rozdíl, že má tu svou skupinu lidí, které tímto možná ke 

svému médiu přitáhnete. 

Existuje nějaká relevantní informace ke spolupráci, na kterou jsem se nezeptala, a 

kterou byste chtěl zmínit? 

Možná jedna věc - pokud ten bloger přispívá pravidelně jako Ada, tak na rozdíl od 

blogerů, kteří pro nás píšou občas, nebo třeba napíšou jen jednou, tak ten bloger se musí 

u těch pravidelných věcí trochu rozdvojit a psát něco jiného na svůj blog a něco jiného 

do pravidelného příspěvku, což je pro ty blogery těžké. Ale to je těžké pro každého 

autora, který někam píše a má na stejné téma psát i někam jinam. 
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Příloha č. 8: Rozhovor s Jardou Konášem 

21. 3. 2014 

blog: hudebnimasakry.cz 

tisk: ČiliChili – spolupráce trvá (spíše v on-line verzi) 

 

Mohl byste mi v krátkosti představit váš blog? 

Ten blog vznikl v září 2011. Já se věnuju už roky muzice, sám vystupuju, organizuju 

koncerty, jsem dramaturgem různých festivalů, pomáhám muzice a podobně, a všímal 

jsem si, že v té hudební scéně je spousta věcí, které haprují. A dělal jsem to tak, že na 

Facebook nebo přes email jsem vždycky kontaktoval pár kluků z muziky, vzal jsem 

jedno téma a rozdělil jsem to mezi ně, abychom si o tom povídali při té korespondenci, 

ale bohužel to vždycky po chvíli zapadne. Tak jsem hledal způsob, jak to nechat na 

internetu jako archivu. Takže jsem se dostal k nápadu udělat to formou blogu, který mi 

umožňuje tyhle věci dělat komentovaně, mou formou. Jakou si já formu zvolím, 

takovou to má.  Od září 2011 to teda dělám písemně. Bral jsem to jako zábavu pro pár 

kamarádů, neměl jsem žádné ambice a nečekal jsem, že to bude někoho zajímat, protože 

jsem si myslel, že to zůstane v tom samém okruhu, ve kterém jsem to řešil v té 

korespondenci. Nicméně postupem času se na to nabalili kamarádi kamarádů, kamarádi 

kamarádů kamarádů a dneska je to blog, který má na Facebooku asi 15 000 lajků a má 

návštěvnost okolo 6 000 – 10 000 denně. Což je věc, která mě překvapuje a nečekal 

jsem to v začátcích.  

Od roku 2011, v průběhu času, změnila se nějak ta motivace psát blog? Je jiná, než byla 

na začátku, jak jste ji popsal?  

No začalo mě to živit, že jo. To je zásadní věc. Druhá věc je ta, že materiálů je pořád 

hodně. Což já považuji spíše za špatnou zprávu. A třetí věc je, že když ten blog přeroste 

do podoby, že se vlastně stane nejenom pracovní náplní, ale vidíte, že tu práci, kterou 

vy děláte, tak že s ní pracují další lidi, že se o to zajímají média, mám zkušenosti, že si 

lidé chodí povídat o tomto tématu a berou to vážně, tak to je zase další motivace, která 

vás ne nutí, ale těší vás to, protože vidíte, že lidi na to slyší a baví je o tom publikovat a 

přemýšlet o tom, a určitý změny jsou prostě vidět. Nechci říct ve společnosti, ale v té 

komunitě, ve které se pohybuju, okolo té muziky a těch fanoušků. A jakmile máte před 

sebou nějaké reálné výsledky, tak to prostě člověka strašně žene dopředu.  
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Vy jste zmiňoval spoustu zkušeností s médii. Co máte vystudovaného?  

Já mám maturitu, já jsem studoval literaturu na Literární akademii, v rámci které jsem 

měl žurnalistiku. Dělal jsem to už na gymplu, že jsem se věnoval publicistice. Dělal 

jsem studia na fakultě v Budějovicích, nicméně když mi bylo 21 nebo 22, tak jsem začal 

podnikat. Otevřel jsem si galerii zaměřenou na současné české výtvarné umění, pořádal 

jsem po republice výstavy a to podnikání mě zahltilo na tolik, že jsem si zažádal na 

škole o individuální studijní plán, a oni mi neschválili podnikání jako důvod 

k individuálu. Tak jsem měl na výběr, buď dostudovat a položit podnikání nebo 

podnikat dál a položit školu. Tak jsem se rozhodl pro tu druhou variantu, že budu dál 

podnikat. 

Já se ptám, protože další otázka je, jestli jste se chtěl žurnalistice věnovat 

profesionálně? 

Když jsem studoval, já jsem byl mladej a blbej, a myslel jsem si, že budu psát knížky a 

to mě bude živit. To člověka prostě uživit nemůže. Nicméně jsem trochu počítal s tím, 

že budu někde v redakci, budu tam psát černou kroniku nebo tak něco. Chodil jsem na 

praxe do redakcí, do rádií, abych se připravil na ten život klasického novináře. Nicméně 

já jsem maturoval z dějin umění. A když jsem pak měl tu možnost živit se uměním, tak 

jsem zjistil, že mě to naplňuje víc, než být někde v redakci od těch devíti do pěti, mít 

nad sebou uzávěrky, což teda nad sebou mám dneska taky uzávěrky, ale je to shoda 

náhod. Když jsem studoval, tak jsem byl spíš smířený s tím, že pokud se tím chci živit, 

tak budu muset dělat něco, co mi někdo nadiktuje. Ale samovolně se rozběhlo to 

podnikání a už jsem počítal s tím, že budu dělat něco úplně jiného.  

Zakládal jste svůj blog s cílem získat práci redaktora?  

Ne, určitě ne. 

Od koho tedy přišla nabídka psaní do toho ČiliChili?  

Existuje kluk, který si říká Kitchen, a my jsme spolu dělali nějaké koncerty, třeba tři 

čtyři roky zpátky, takže jsme spolu byli propojený na Facebooku, přes kontakty a 

podobně. A on si všiml, že dělám ten blog. On pracuje v ČiliChili a poslal to 

šéfredaktorovi, který se na to podíval a řekl, pojďte psát pro nás.  

Takže impuls přišel od nich na základě doporučení. 

No, od toho kamaráda, který tam byl zaměstnaný.  

Jaká byla vaše motivace, abyste na tu nabídku kývl a zahájil spolupráci?  

To je zajímavá otázka. Já se držím myšlenky, že když mi někdo nabídne práci, nebo mě 

požádá o rozhovor, nebo mam jít na besedu, tak já ze zásady nikdy neříkám ne. Takže 

když po mně někdo něco vyžaduje, tak na to kývnu, protože mě těší, že někdo má o 
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mou práci zájem, a z toho důvodu jsem to zkusil v tom ČiliChili. A to je pak vlastně ta 

myšlenka, se kterou jsem do toho šel. Řekli mi, pojď psát, tak jsem si řekl, proč ne.  

Hrálo při rozhodování roli nějaké renomé toho časopisu?  

Tam hrálo hlavní roli to, že mi tam psal kamarád, a ti kluci byli hrozně sympatický, 

takže jsem si říkal, proč ne, s těmito lidmi chci spolupracovat.  

Změnila se nějak návštěvnost blogu během té spolupráce?  

Návštěvnost blogu se změnila, ale na základě jiných impulsů.  

Ta spolupráce ještě trvá?  

Ano, ta trvá. Dokonce jsem tam byl vedený jako externista a už asi rok mě vedou jako 

redaktora. To jsem zjistil tak, že jsem se podíval, kdo je v redakci ČiliChili a tam jsem 

viděl sebe. Takže jsem tam zaplul, aniž bych o tom věděl.  

Byl jste tam uváděn jako bloger?  

Tam jsou udělané sekce blogy. Tak jsme uvedený jako bloger, ale když jsem psal nějaké 

články mimo, tak ty byly v jiných rubrikách, a když jsem byl v tištěných mediích, 

včetně třeba ČiliChili, tak jsem byl uveden již jako publicista. Protože ta značka blogera 

moc netáhne, že jo, co si budeme povídat.  

Jaké vyhlídky má ta spolupráce do budoucna?  

To jsem se ptal minulý týden a nechci, aby to znělo nějak sebestředně, ale já jsem si 

vybudoval nějaké jméno v té hudební publicistice a oni i nadále trvají na tom, abych to 

dělal, a ve chvíli kdy… Je to asi tak rok zpátky, kdy už jsem měl určitou pozici v  

hudební branži, tak už mi ani needitovali články, nikdo mi je nevracel na přepracování, 

a brali to automaticky, co jsem poslal, to okamžitě otiskli. A to byl takový signál, že 

spolupráce bude trvat, dokud nás to bude bavit, obě ty strany.   

Jaké jsou výhody a nevýhody té spolupráce? 

Myslíte konkrétně spolupráci s ČiliChili? Výhody jsou ty, že z toho mám peníze, že 

mohu pracovat z domova, výhoda je to, že spolupracuju s lidmi, se kterými je sranda. 

Jsou to lidi, kteří pracují úplně na jiné bázi, než pracuje klasická redakce, kde dostáváte 

povely a máte uzávěrky a podobně. Samozřejmě tady taky mam uzávěrku, ale na 

druhou stranu, já si vždycky volím témata, já si volím formu, kterou to napíšu. 

Nevýhody jsou v tom, že nevím přesně, kdy bych měl peníze… Tam je vyplácení na 

základě autorských smluv, podle faktur, nepravidelný. Oni mají výplatní termíny mezi 

pěti dny a čtyřmi týdny od odevzdání faktury. Takže nikdy nemůžete počítat s tím, kdy 

vám přijde konkrétní částka. A nevýhody, když to třeba překlenu do té spolupráce se 

Streamem, tak tam jeden díl, co děláme každé pondělí, má pak třeba čtvrt milionu 

shlédnutí, takže ačkoliv jsem to nikdy moc nechtěl, tak jsem se stal známou tváří, což 
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mi umožnilo dostat se ke kontaktům, ke kterým bych se nikdy v životě nedostal a ty 

kontakty ke mně chodí samy od sebe a není to tak – já jsem jako nikdy nestrkal nikam 

nohu do dveří a do té pozice jsem se dostal vždycky tím, že mi někdo něco nabídl, a ne, 

že já jsem za někým šel. A právě čím víc věcí jsem dělal, ať už ČiliChili nebo Stream, 

tak tím víc nabídek ke mně chodilo potom. Takže v tomto směru mě to strašně umožnilo 

vybírat si práci.  Nevýhody jsou pak na Streamu ty, že když vás hodně lidí vidí, tak 

hodně lidí pindá, protože přesně nechápou, proč to děláte, o co vám jde. Myslí si, že si 

chcete udělat jméno na kritizování slavných a podobně. V komentářích je to takové 

špatné, protože… Když jsme dělali Stream, tak mi řekli na rovinu, ať se nekoukám na 

komentáře, ať to nečtu. Jenomže já jak bydlím odděleně od našich, oni bydlí 

v Budějovicích, tak jediná možnost, kdy mě maminka vidí, je když vyjde nový díl a čte 

si ty komentáře právě. A je z toho taková smutná, taková jako, oni ti říkají, ať si ostříháš 

obličej a já ti to říkám furt. A já jí říkám mami, když to udělám, tak oni si najdou něco 

jiného. Tak to je taková nevýhoda, která se přenese do toho osobního života.  

A to je tedy spíš u toho Streamu, ne? Protože tam člověk odhalí tu identitu úplně. 

Další nevýhodou ČiliChili je ta, že od té doby co jsme rozjeli toho Zlatého Davida, a to 

je hodně stresující situace, ve chvíli, kdy běží to udílení, tak je to náročné na čas, je to 

náročné na nasazení pracovní, je to náročné v tom smyslu, že když se do nominace 

dostanou nějaké známé osobnosti, tak to bulvár strašně setře a už mají nutkání se 

vyjádřit lidi. Nevýhoda je taková, že s každým novým dílem máte nového nepřítele. 

To ale asi spíš vyplývá z tématu, ne?  

Hm, jo, nicméně je to téma, které dělám v rámci práce, že jo.  

Jak jste vnímal to, že se vám rozšířil okruh čtenářů o další lidi, o ty čtenáře ČiliChili?  

No, ono to ani nebylo moc poznat z počátku, protože jak jsem to dělal odděleně, ti 

čtenáři se navzájem nepřelévali. Čtenáři blogu nešli na ČiliChili a čtenáři ČiliChili nešli 

na blog. Já jsem ten blog zpočátku dělat anonymně, ve chvíli kdy jsem to začal dělat 

pod svým jménem, tak ten nárůst šel hrozně nahoru, protože čtenáři najednou vidí, kdo 

to píše, na koho se obrátit. Mají tam jasné jméno, kdo je za to zodpovědný, a ten blog 

najednou nabírá na autenticitě. Když se mě v Mediaguru ptali na rady pro začínající 

blogery, tak jsem tam říkal, ať to dělají pod svým jménem. A druhý nárůst byl ten, když 

se jim podařilo zlomit to přesvědčení…to jde i z ČiliChili i z Hudebních masakrů 

dohromady. Já jsem vlastně hodně dlouho bojoval s tím, že je to takový ten klasický 

hejtovací blog, kde mají lidi pocit, že pořád jen někdo nadává. Ve chvíli, kdy se mi 

tohle přesvědčení podařilo zlomit, a lidi začali brát Hudební masakry jako hudební 

kritiku, tak to zas nabralo čtenáře, nebrali to jen jako hejtování, ale jako seriózní práci. 
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Takže to jsou takové dva momenty, který na ten blog měly vliv, a nejdou ruku v ruce 

s tím, pro koho jsem pracoval a kdy. Pak se to postupně přidalo k tomu, pro koho jsem 

pracoval.  

Vy už jste zmínil, že ten blog vás začal živit, zeptám se, bylo to už před spolupráci 

s nějakým tiskem nebo médiem? 

Ne, mě to začalo živit až po roce, po roce a půl.  

Dal by se vliv připsat tomu, že jste začal publikovat v jiném médiu? 

Ano, já jsem placený, za to publikování jinde. Já mám na blogu jen jeden banner, 

protože mam známé v tom obchodě s hudebními nástroji, který tam inzeruji, a ty mi 

platí 2000kč měsíčně, což je jediný zisk ze stránky Hudební masakry.  

Ale díky blogu jste se dostal k příjmům jinde? 

Ano, ano.  

Jak jste vnímal to, že v tom tisku, v tom ČiliChili, že tam nejde použít ten formát, který 

používáte na blogu, že tam vložíte to video, tu hudbu, o kterém píšete.  

My jsme to měli nastavené tak, že jakmile budu psát články pro tištěné ČiliChili, tak 

budou postavený na tom, aby nepřehrávaly muziku, že to bude vyloženě publicistika 

bez otázek. Takže jsem musel změnit trochu to psaní, nicméně, to bylo vždycky mimo 

blog. Na ČiliChili dělám ty Masakry, a když jsem psal do tisku, tak jsem samozřejmě 

musel změnit to publikování.  

Jakým způsobem se změnil váš styl psaní?  

Místo komentáře videa, to byla reportáž nebo nějaký sloupek.  

Z počátku, když jste to ještě neměl tak, že vy to pošlete a oni to otisknou, musel jste se 

nějak podřídit redakčním pravidlům, etickému kodexu redakce?  

V rámci studia jsem se naučil nějakému etickému měřítku publicistiky, kterých jsem se 

držel i na blogu. Což mi dost zjednodušilo práci, když jsem měl psát někam jinam, takže 

jsem se to nemusel učit od základů. Nicméně ano, bylo to tak, že jsem posílal nějaké 

návrhy na témata, některé mi schválili, některé ne. Některé mi vrátili k přepracování, 

když už mi nějaké téma schválili, tak pak kontrolovali podobu článků a tlačili to hodně 

do zkracování obsahu. To je pro to ČiliChili internetové jako zákon, čím kratší, tím 

lepší. Takže já jsem ty články vydával třeba polovičního rozsahu, než jaké jsou na 

blogu. Až postupem času jsem získal ten prostor, že jsem to mohl dělat normálně, jak 

jsem byl zvyklý. Ale jinak tam vlastně ani žádné restrikce nebyly. A vzhledem k tomu, 

že jsem fungoval jako externista, tak jsem ani nemusel se nějak podřídit tomu chodu 

redakce a podobně.  
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A jak vnímáte to, že musíte dodržovat ty termíny, když na blogu si můžete publikovat, 

kdy chcete?  

To jsou věci, které prostě profesionál musí dodržet. To jsou zásady, protože i když jsem 

na volné noze, tak udržuju zaměstnaneckou loajalitu vůči těm lidem, kteří mi tu práci 

dávají. A pokud řeknou, že potřebují do té a do té doby něco odevzdat, tak to odevzdám. 

Taky je to hodně dané tím, že je to moje zaměstnání a já nedělám nic při tom. Že prostě 

nepřijdu v šest domů a nemám furt v hlavě, že musím ještě napsat nějaký článek.  

Jak jste vnímal, že v začátcích ty články, které jste posílal, byly editovány?  

Já jsem to naprosto respektoval, protože jsem věděl, že ty lidi, co dělají ČiliChili, tak 

oni to dělají třeba pět nebo šest let a mají svůj systém, který prostě platí. To samé třeba 

pro ten Stream, my jsme měli první schůzku a tam mi řekl na rovinu, že ty díly musí být 

do tří, maximálně do čtyř minut, že musí být hlavně o videích a málo o mluvení. Tak 

jsem říkal, ok, tak to tak uděláme. Prostě dali mi nějaké podmínky a já jsem se toho 

držel.  

Preferujete psaní na blog? Nebo do tisku?  

Hm, to je dobrá otázka, no. Vzhledem k tomu, že mě to živí, tak preferuju psaní jako 

externista pro média, ale jinak pro tu autorskou práci mi samozřejmě vyhovuje víc ten 

blog. Ale oboje je to v naprosté rovnováze. Kde člověk se tomu přizpůsobí, pokud to 

chce brát jako profesionál.  

A kdybyste si musel vybrat?  

Kdybych dostal nabídku, teď už nemusím, z Lidovek, třeba před rokem, na stálé 

zaměstnání, tak ten blog položím, to je jasné. Protože i s maturitou bych byl dál, než 

moji spolužáci z vysoké, kteří by jen koukali. 

Co má podle vás větší prestiž – psaní blogu nebo do tisku?  

Blog je věc zájmu. To je věc, která, když se řekne foodbloger nebo fashionbloger, tak to 

má nějakou váhu. Když se řekne hudební bloger, to neřekne nikomu vůbec nic. Opět se 

vracím k tomu, na co jsem narážel, že lidi chtějí značku hudebního publicisty, 

hudebního kritika a ne blogera. To už je samo o sobě odpověď na to, co má větší váhu. 

Bloger je vlastně velmi svobodný publicista, který si dělá na svém písečku, a to je svým 

způsobem taky prestižní, protože málokdo má to štěstí, že si může psát to, co chce. 

Zatímco většina lidí, které psaní živí, tak musí psát to, co jim přijde do redakce za téma. 

Takže z mého osobního hlediska si vážím více toho, že jsem bloger, než abych byl 

někde redaktor. Na druhou stranu, pro lidi má větší váhu, když je někdo hudební kritik 

nebo hudební publicista Lidových novin nebo Respektu. 

Můžete tuto spolupráci s ČiliChili zhodnotit jako pozitivní nebo negativní? 
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Naprosto pozitivní, tam nemám žádné negativní zkušenosti. Nemám vlastně téměř 

žádné negativní zkušenosti spojené s mou prací, pokud nepočítám některé komentáře, 

když lidi něco nepochopí. Žádnou negativní zkušenost se spoluprácí s externími médii 

nemám a jsem strašně rád, že mě to potkalo. To je věc, která mi umožnila dělat to, co 

jsem chtěl, takže naprosto pozitivně.  

Tato spolupráce s ČiliChili, existuje ještě něco relevantního, na co jsem se nezeptala? 

Hm, jen ještě možná něco k tomu Streamu, ale to je médium, které vás asi nezajímá, 

protože není tištěné.  

Je to trochu mimo, ale klidně… 

Práce pro ČiliChili pro mě byla klasika, že jsem šel někam publikovat, zatímco Stream 

pro mě byla novou praxí. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že budu mít nějaký svůj 

vlastní pořad, že si ho budu moderovat, se svou řečí. My už to děláme rok. A během 

toho roku jsem se strašně moc naučil. Nikde jinde jsem tuhle zkušenost nemohl získat, 

ani na škole, ani v rámci blogu. Takže v tomhle smyslu mě ten Stream strašně obohatil. 

Naučil mě zase další zaměstnanecké disciplíně, v podobě nějaké práci se scénáři a 

dodržování věcí jako skrytý marketing, product placement apod. Věděl jsem sice, jak ty 

věci fungují, ale neznal jsem je z praxe. A taky tou velkou zkušeností bylo to, že jsem 

psal do Lidových novin, že rozdávám rozhovory do médií, které jsou seriozní, protože 

když jsem ten blog zakládal, tak mě nikdy nenapadlo, že ten materiál který dělám, bude 

hlavně zajímavý pro seriozní média. Takže v tomto směru mě to taky dost poučilo.  

Přejdu tedy k  Headlineru. Koho to byl nápad, to založit, kdo s tím přišel? 

Já jezdím po republice a dělám besedy. Na besedu v Praze přišel vydavatel Daniel 

Stejskal, který přišel a říkal, že dělá časopisy pro tablety, a že se rok nebo dva zpátky 

pokoušel založit tabletový hudební časopis, ve spolupráci s Ondřejem Bezrem a redakcí 

pod ním, ale nedopadlo to, protože nebyli schopní dodávat obsah, který by byl pro ten 

tabletový časopisy použitelný.  Tak mi v loni v květnu na té besedě prostě řekl, že 

zajdeme na oběd, a tam mi na rovinu oznámil, že by chtěl rozjet hudební časopis. A 

řekl, já se postarám o technickou stránku, ty udělej koncept časopisu, sestav redakci a 

udej tomu nějaký směr a můžeme to začít dělat. Takže já jsem asi do podzimu vymýšlel 

ten formát, od října do prosince jsme skládali redakci a od ledna jsme začali dělat první 

číslo. Abych se vrátil k té otázce, bylo to tak, že mě Dany oslovil, abych zkusil časopis, 

a já jsem ho celý vytvořil.  

A máte teda pozici šéfredaktora?  

Ano. 

Máte s tím nějaké předchozí zkušenosti? 



   48 

Ne.  

Jak jste se toho zhostil bez předchozích zkušeností?  

Já když jsem byl na gymplu, tak jsem vedl jeden studentský časopis, takový webzine. 

Dělal jsem to asi tři roky, nejdřív jako redaktor, pak jsem vedl kulturní rubriku a 

poslední rok a půl jsem byl šéfredaktorem toho magazínu. Takže to byla první 

zkušenost, které ale člověk nabírá na střední, na začátku vysoké. A když přišel ten 

Headliner, tak šlo o to, že v té redakci jsou profesionálové, to jsou lidé, kteří píšou třeba 

dvacet let, třeba. Jsou to lidi, kteří jsou rádi, že to mohou psát, protože jim nikdo jinde 

ty peníze nedá. Hudební publicistika je obor, který funguje na praxi dobrovolnictví, kde 

lidé v podstatě píšou za vstupenku na koncert. Akceptují vlastně to, že kdybych já ten 

časopis nevytvořil, tak oni tu práci nemají, takže vlastně z tohoto důvodu já se držím a 

jsem v té pozici, že to ti lidé takto respektují i bez mé předchozí zkušenosti z velkého 

média.  

Já jsem četla, že to funguje na bázi externích redaktorů. Jak to funguje? 

My to máme v tuto chvíli tak, že my ty lidi chceme vyplácet za každý článek. Nicméně 

finanční situace nám neumožňuje sestavit nějaké jádro redakce tak, aby měli nějaký 

pravidelný měsíční plat. To platí pro mě jako pro šéfredaktora. Takže máme nějaké 

autorské smlouvy a na konci měsíce se vyplácí podle článků, které odevzdali. To je ten 

systém té spolupráce. Pokud se nám povede dostat se do půl roku nebo do roka na 

nějaký stabilní rozpočet, tak tam vznikne nějaké stálé jádro, které bude mít nějaký 

měsíční plat. Nicméně v tuto chvíli to není možný.  

Ten důvod jsou čistě finance? 

Ano 

Je podle vás výhodnější mít to jako externí redakci? 

Tak my vlastně fungujeme jako interní redakce, my se scházíme každý pondělí na 

poradách. Stýkáme se i během týdne, na různých koncertech a podobně, scházíme se i 

jednotlivě. A ti, co se schází na poradách, to je to jádro té redakce. Nejsou ale nějak 

smluvně vázaní, aby byli to jádro, jsou pořád financování jako externisté, na základě 

autorské smlouvy. 

Jaký je cíl Headlineru? Jaká je cílová skupina? Proč se založil? 

Cílová skupina jsou lidé mezi 20 -40 lety, kteří mají tablety. Kteří s tím umí pracovat a 

čtou digitální časopisy. Další skupina jsou různí lidé z hudební scény, kteří jsou zvyklí 

pracovat s různými krabičkami, padama. Takže na to nekoukají podezřívavě. Cílová 

skupina jsou lidi, kteří se zajímají o muziku a chodí aktivně na muziku. Máme tam i 

kulturní servis, inzerce pro muzikanty a podobně. A náš cíl je mít do roka pět až sedm 
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stažení. Protože jakmile máme tolik stažení, tak ten rozpočet se zvedne, v současnosti 

jsme na nule. Takže toto je náš cíl.  

Proč jste zvolili elektronický formát a ne tištěný?  

My jsme potřebovali formát, který tady není. Abychom neměli konkurenci a zároveň 

abychom nikomu konkurenci nedělali. Protože ten svět té hudební publicistiky je moc 

malý. Všichni se znají mezi sebou. Ti, kteří jsou někde placení, tak jsou podezřívaví, 

jakmile vidí něco placeného, tak už cítí konkurenci. Takže jsme chtěli formát, který 

nebude tu konkurenci nikomu dělat. Další věc je ta, že odpadly náklady na distribuci a 

tisk, což je obrovská suma a to by nám ani nevystačilo. My máme rezervu, že máme 

pokrytou dobu na šest nebo osm měsíců dopředu, že to může fungovat bez inzerce. 

Takže to znamená, že když teď už nějaká inzerce nastupuje, tak se ta rezerva dost 

prodlužuje. A kdybychom to dělali tištěné, tak máme tak na dva měsíce dopředu, což se 

s takovou myšlenkou nedá vůbec začít dělat. Další věc je ta, že inzerce, která je na 

tabletech, je nová, a ti lidé jsou za to ochotni platit. Protože dát si inzerci někam na web, 

kde neznáš čtenost, je riziko. Zatímco když vychází měsíčník, který má jasně dané 

statistiky, má jasně danou periodicitu, má stabilní redakci, tak tam prostě jsou inzerenti 

hned, oni tu myšlenku vítají. My jsme třeba měli sraz s Redbullem, já jsem po nich chtěl 

nějaké peníze, oni hned řekli, že se jim to moc líbí, že do toho jdou, že za nimi chodí 

lidé kvůli různým reklamám, ale že s tímto ještě nikdo nepřišel. To je důvod, proč je to 

touto formou. Navíc ten vydavatel to dělal tak před čtyřmi roky a ví, jak přesně tento 

obchodní modul funguje. Takže ví, co si může dovolit, ví, jaké jsou limity, možnosti, a 

to nás prostě přesvědčilo, že to má smysl dělat touto formou.  

Ještě nějaké výhody přináší ta elektronický forma?  

No, může si to stáhnout prakticky každý, kdo na to má tu techniku. To znamená, jestli to 

stáhne 1 000 nebo 30 000 lidí, je nám úplně jedno, protože ta možnost tam prostě je a 

my nemusíme řešit, kolik lidí to stáhlo, samozřejmě kvůli financím. Ale kdybychom to 

dělali tištěné, tak musíme řešit náklady, kolik toho máme vydat. Takže to jsou další 

výhody digitálního publikování. A je třeba zajímavé, že teď Balšínek, který odešel 

z Lidovek, vzal s sebou další redaktory a začíná rozjíždět další tabletový časopis, který 

bude postavený na tom starém jádru Lidovek a bude nabízet čtenářům ten obsah, jak na 

to byli zvyklí, a to samo o sobě je signálem o tom, že ten digitální tisk získává čím dál 

tím větší prostor. A pro nás je ta výhoda, že ten vydavatel je jeden z mála, který to u nás 

umí udělat. Když by měl nějaké další podobný časopis vzniknout, tak to bude trvat tak 

dva tři roky, a za dva tři roky my budeme už úplně jinde. To je další výhoda – málokdo 

to umí a nikdo to neumí vytvořit tak rychle.  
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Vy jste také zmiňoval v rozhovoru pro Mediaguru, že je tam výhoda ta, že to umí 

přehrávat tu hudbu.  

Ano, přesně tak. S tím za mnou vydavatel přišel, chtěl vydávat časopis, kde muzika 

hraje, a to off-line. Člověk to má u sebe v kabelce, jde to číst v metru… Ten časopis to 

umožní, což je další výhoda této formy. 

Já se zase zeptám na tu prestiž – porovnání tisku a digitální formy? 

Toto těžko posoudit. Ale myslím si, že prestižní je to, že u nás vznikl hudební časopis. 

Tady po konci Filtru nebyl žádný hudební časopis, když nepočítám Rock a pop, který 

není dobrý. Jsme jediní, kdo to teď dělá, a v tom je vlastně ta prestiž. Že konečně po 

dlouhé době je tady zase hudební médium. Co se týče digitálního tisku a tištěných 

médií, odborníci píšou, že tištěná forma jde do kopru, že se lidé přesouvají na internet, 

nicméně dokud nebudou lidé zvyklí platit za digitální obsah, tak bude mít pořád větší 

prestiž tisk. Protože něco jiného je otevřít si na internetu Lidovky a jít do té trafiky a 

těch 16 Kč za to dát. Když má někdo nějaký web 20 000 čtenářů, tak je to hezké, ale 

když mají Lidovky náklad 130 000 a aspoň pětinu z toho prodají, je to úplně o něčem 

jiným. Pořád je prestižnější mít článek v tištěné MF Dnes, než mít komentář na 

iDNESu. 

Myslíte, že se to změní tím, že si lidé zvyknou platit za obsah?  

Já nezastávám ten názor, že tištěná média zaniknou. Nicméně jestli se tak stane, tak už 

roky před tím, než se to stane, má lepší prestiž ten elektronický tisk. A ta tištěná média 

budou akorát dodýchávat. Bude to znát okamžitě. Ale ta situace ještě nenastala, podle 

mě. To bychom si oba dva všimli. Nicméně, to hledání nových mediálních platforem, 

které se ani nedají porovnávat, jestli to má větší prestiž. Jestli si koupíš desku na kazetě, 

na CD nebo si to stáhneš zadarmo, je to úplně jedno. Těm klukům z kapely je to prostě 

jedno, samozřejmě jsou rádi, když si to koupíš, ale když si to stáhneš, tak mají radost, že 

si to někdo stáhnul, nedělají v tom rozdíl. Spíš jsou rádi, že tu desku dostali na několik 

mediálních platforem.  
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Příloha č. 9: Rozhovor s Martinem Pistulkou 

28. 3. 2014 

šéfredaktor (on-line) ČiliChili 

 

Jak jste se dozvěděl o blogu Hudební masakry? 

Jestli si správně pamatuju, tak s Jardou spolupracujeme už čtyři roky. Dostal jsem na něj 

tip od kamaráda muzikanta, bylo to v době, kdy ten blog měl opravdu 2 000 followerů 

na Facebooku, a od té doby pro nás Jarda píše. 

Čím vás zaujal jeho blog? 

My jsme dlouhodobě chtěli najít někoho, kdo by pro nás psal, je to spíš taková filozofie 

– my máme malou redakci a chtěli jsme si najít někoho, kdo bude mít svoje vlastní 

publikum. Někoho, koho nebudeme muset víceméně editovat, a on sám bude generovat 

nějaký obsah, který bude svérázný a nezávislý na Čili, na tom našem magazínu. 

Víceméně, za mě, když to pojmenuju úplně přesně, chtěli jsme ho vytěžit. Ideální stav 

najít ho úplně na začátku a zkusit s ním spolupracovat.  

Takže jste to byli vy, kdo ho oslovili? 

Jasně. 

Jaká byla vaše motivace k tomu, abyste ho oslovili? Kromě toho, jak už jste řekl, ho 

vytěžit. 

Byla, tam motivace, že díky tomu, že máme relativně malou redakci, jsme chtěli 

dlouhodobě psát o muzice, a to z trochu jiného pohledu. My zase nejsme médium, kam 

lidi chodí pro recenze, a takový ten klasický hudební obsah, takže potřebujeme ten 

trošičku jiný pohled na věc, a ten Jarda víceméně splňoval. On v podstatě, kromě toho, 

že pro nás píše Masakry, tak občas, teď už asi míň, vzhledem k jeho vytížení, tak pro 

nás psal i unikátní články, zase z toho jeho pohledu, který si vyprofiloval na internetu. 

Jakým způsobem zapadal blog do koncepce ČiliChili? 

Já si myslím, že relativně dobře, my v době, kdy jsme spolu začali spolupracovat, jsme 

možná byli vyhraněnější, takže ta spolupráce si asi sedla líp, ale jak říkám, tam šlo spíš 

o to, že to bylo neokoukané. Já si dokonce myslím, když to všechno začalo, ono se 

občas stává, měl jsem docela strach z toho, že to jeho publikum tu spolupráci úplně 

nevezme. Myslím, že to pojali úplně přirozeně, i to, že jeho příspěvky se přesunuly 

k nám na web, tak to vzali naprosto automaticky a vůbec proti tomu nebrojili. Takže i 

z tohoto pohledu si myslím, že to do sebe zapadlo, a to oba dva – jak Čili se svojí 

koncepcí, tak Masakry, že si vzájemně vyhovují.  
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Hrála při rozhodování roli návštěvnost blogu? 

Já jsem si od toho sliboval, že nám obrovsky pomůže s návštěvností. Ono se nakonec 

ukázalo, že lidi, kteří čtou Jardu, čtou nás, takže se víceméně doplňují. Nicméně v době, 

kdy jsme spolu začali spolupracovat, tak jsme měli tu návštěvnost jinou, takže v době, 

kdy se to spouštělo, to bylo hodně zajímavé. Teď už to tak zajímavé není, teď je to jen 

jedna z mnoha součástí webu a zdaleka to nevisí na tomto jednom sloupku. My 

publikujeme pět věcí denně, takže je to jedna z těch pěti věcí, a není to vždy ta nejlepší. 

Občas se samozřejmě stane, že se podaří nějaká trefa s textem, který je opravdu 

famózní. U toho Jardy, jak už to dělá dlouho, je to čím dál tím těžší, samozřejmě. 

Nějaký kapitální úlovek, to se stalo tak půl roku zpátky, že ten článek vylítnul v těch 

statistikách nějak výrazně víc. A dorovnal se třeba těm ostatním. 

Změnila se nějak čtenost časopisu během spolupráce? 

Změnila, má to opravdu několik období. Ty čtyři roky zpátky ty jeho příspěvky 

vyloženě přispívaly k tomu, aby ta návštěvnost byla lepší. Za poslední dva roky šla ta 

návštěvnost, ne jeho zásluhou, výrazně nahoru. Dnes máme milion unikátů měsíčně a ty 

Jardovy příspěvky z toho představují, nevím, třeba deset tisíc, dvacet možná. 

Jak se vyvíjela spolupráce? 

Já myslím, že úplně hladce, protože Jarda je poměrně příjemný člověk a myslím si, že 

docela rozumný. Nevím, jak by to bylo teď, když bychom ho oslovili jako relativně 

známou osobnost, která má i pořad na Streamu a má i normální práci jako novinář, ale 

v té době byl ochotný jít do čehokoliv. My jsme už po roce navázali užší spolupráci ve 

smyslu, že společně pořádáme Zlatého Davida, teď v březnu vlastně běžel třetí ročník. 

Co se týče té samotné spolupráce, tak když to vezmu po redakční stránce, tak za sebe 

jako za editora bych nechtěl, aby takhle vypadal redakční obsah. Trošku jsme se 

s Jardou třeli, na druhou stranu jsem ustoupil, snažil jsem se to trošku editovat, našli 

jsme si společnou cestu a od nějakého druhého měsíce ty věci fungovaly úplně 

standardně. V tuhle chvíli ho už needitujeme vůbec, protože to nemá smysl. To jeho 

publikum ho má takhle rádo, proto nemáme nejmenší snahu měnit mu nějaký 

trademark. 

Je vedený jako externista nebo z interní redakce? 

My si na to moc nehrajeme, máme velkou redakci pod šéfredaktory, jsou v tom 

sdružené tištěná i on-line verze. Vedený je jako redaktor. To, že je to externí přispěvatel 

je víceméně záležitost právní, smlouvy, jinak ho bereme jako sobě rovného. 

Uváděli jste ho jako blogera? 

Určitě, pořád se pracuje s tím, že je to člověk, který stojí za Hudebními masakry. 
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Jaké vyhlídky má vaše spolupráce do budoucna? 

To nevím, to by mi musel říct Jarda. Nejsem si jistý, do jaké míry on sám vidí jakožto 

hudebního masakristu. To je spíše otázka pro něj, pro mě je to pořád obsah, pořád 

evidentně nevyčerpatelný. Já jsem původně měl odhad, že, jako všechno, se i on musí 

vybít, tak jsem si myslel, že on sám rychle skončí. Teď to budou na podzim čtyři roky. 

My jsme se o tom před dvěma týdny bavili, s ohledem na to, jak teď má ten Headliner, 

tak pro Čili publikuje maximálně jednou týdně, na svůj blog jednou za čtrnáct dní, tak 

jsem mu nabízel, jestli nechce celou tu platformu převést pod nás. A kdyby se k tomu 

jednou chtěl vrátit a publikovat ve velké míře, tak bychom s tím neměli problém. Ale 

bylo to opravdu nezávazné, myslel jsem to spíš tak, že mu pomůžu. A v případě, že by 

nastartoval znovu svoji masakrózní kariéru, tak z toho třeba něco vytěžíme z hlediska 

návštěvnosti. Ale budoucnost je na něm. 

Jaké jsou výhody a nevýhody spolupráce? 

První výhodou, kterou už jsem zmínil, je jiné publikum, které ho má rádo a je to záruka 

nějakých návštěvníků webu, které bychom třeba jiným způsobem neoslovili. Jsou to 

samozřejmě srdcaři, že ho mají rádi a tak dále. Je to obsah, který my bychom nedokázali 

napsat, je velmi svérázný, takže ono je to samozřejmě těžké. Vy si vymyslíte projekt, 

ale aby fungoval, v rámci nějakého relativně velkého webu, který se zaměřuje na kdeco, 

tak potřebujete mít obrovský přehled a to běžný redaktor v redakci nemá ani čas ani ho 

nemá jako takový. A v našem případě, kdy Čili dělá agentura, je Jarda i relativně levná 

pracovní síla. Nesedí nikde, neplatíme mu za to. 

Nevýhody, to je osobní věc, já bych si představoval, aby byl Jarda trošku flexibilnější. 

Mám trochu pocit, zvlášť teď v poslední době, že se za tohleto trošku stydí a že se sám 

sebe i celý ten blog snaží posunout někam jinam, kde si myslím, pokud by v tom 

pokračoval, tak bychom se teoreticky mohli i rozejít, že už by to nesplňovalo jak tu 

elementární návštěvnost, tak spokojenost čtenářů, ale to je něco jiného. 

Stydí – jako za tu spolupráci? 

Tak přece jenom je to hudební publicista a Hudební masakry není ta velká žurnalistika, 

takhle to myslím. 

Z tohohle všeho, on těch aktivit má spousty, tak já bych si představoval, že ho vytěžím 

víc. Ono je to zase – některé články o muzice by dokázal napsat i kdekdo z redakce, ale 

je super to podepsat někým, kdo už má nějaké své jméno, samo o sobě to pak vytvoří 

nějaké povědomí o kvalitě toho textu. 

Jak jste vnímal, že jste mohl z jejího blogu předem zjistit, jakým stylem a o čem píše? 
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Jasně, my bychom si ho jinak nevybrali. Tam opravdu – novinářsky se mi ten styl psaní 

nelíbí, je rozvleklý a kolikrát tomu chybí dramatizace, takže jsem se snažil opravdu ho 

přesvědčovat a upravovat mu to, nakonec jsem zjistil, že je to úplný nesmysl, 

samozřejmě, protože ti jeho čtenáři to mají takhle rádi, a jestli jim to nevadí, tak je 

úplná blbost vytvářet mu nějakou novou tvář. 

Jak funguje překlápění obsahu webu do tištěné verze? 

Obecně to funguje tak, že časopis vychází jednou měsíčně, s tím že v tuhle chvíli, což je 

hrozný marketingový canc, jsme asi jediný časopis v Čechách a možná i na světě, který 

je stejný v tištěné podobě i na on-linu. Vychází prvního, tím že ten časopis platí 

Vodafone, tak nejsme vázaní na příjmy z inzerce či placeného obsahu, vše je 

vypublikované prvního, plus je tam nějaká blogová část, tak aby ten portál žil i nadále. 

Takže to, co máme shodného, jsou ty věci z tištěného časopisu, a ty blogové věci 

přecházejí občas zpětně do tištěného, s tím, že v případě Jardy žádný z těch masakrů se 

nikdy neobjevil v tištěném časopise. Některé jeho unikátní články ano, on dělal reportáž 

z koncertu Michala Davida, když hrál s tím orchestrem a podobné věci. My se snažíme, 

aby bylo jenom jedno ČiliChili, snažíme se přemýšlet tak, že není tištěné a onlinové 

číslo, je jedno ČiliChili. S tím, že by na tom internetu bylo obsahu hrozně málo a během 

čtyř dnů, kdy vypublikujeme to tištěné na webu, bychom přišli o návštěvnost. Takže 

máme spoustu obsahů, abychom živili Facebook a tak dále. S tím, že tenhle obsah 

přechází zpětně do tištěného jenom minimálně. Občas, když se povede pěkný článek, u 

kterého cítíme, že by měl potenciál i v tom tisku, tak se zpětně vydá i v tištěné podobě. 

Tomu odpovídá i spolupráce s Jardou – je to takový rychlý obsah, který člověku 

nezabere přečíst déle než čtyři minuty, a předávat ho do tisku nedává úplně smysl. Za 

mě by to byla možná i škoda papíru. Navíc v jeho případě jsou to i věci provázané 

s videem, takže tam by to bylo špatně. Tištěný časopis je místo na nějaké reportáže, 

rozhovory a tak podobně.  

Má Jarda autonomii ve výběru témat? Úplnou. 

A měl ji i zpočátku? 

Co se týče toho svého blogu, tak tam ji měl vždycky. To je jeho projekt, na začátku to 

opravdu bylo tak, že my jsme za ním přišli, Jardo, budeš za nás psát to, co píšeš pro 

sebe, a my z toho budeme mít nějaký traffic, takhle jednoduše. Bylo to tak od začátku a 

funguje to takhle do dneška. Co se týče unikátních článků, které občas, třeba jednou za 

dva měsíce napíše, tak tam je to na dohodě. Buď si s tématem přijde sám a spolu ho 

v nějaké podobě schválíme, anebo mu to téma zadávám já. A u takovýchhle věcí pak 

funguje i editace, tam mu do těch textů zasahujeme. Do toho klasického blogu ne. 
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Jak vnímáte, že má na svém blogu autonomii? Mířím tím tam, že mohl třeba napsat 

něco poškozujícího o ČiliChili.  

To by mohl, ale to se rozejdeme, a to si myslím nechce ani on ani my. Určitě, tyhle věci 

se stát můžou, ale myslím, že máme s Jardou fakt korektní vztah. On se nestydí, že 

s námi spolupracuje, což je fajn, nevadí to ani jeho čtenářům, ta situace by mohla být 

samozřejmě úplně jiná. Když vezmu příklad Ady, tak u ní je to mnohem složitější. Její 

blog vlastní někdo jiný. Jarda pro nás něco napíše, publikuje to u nás, ale zveřejní to i na 

svém Facebooku, protože je logické, že chce, aby lidé měli co číst a nestydí se za to, že 

s námi spolupracuje. Ada nikoliv. To se stalo snad jednou, a od té doby ani jednou. 

Máte to nějak právně ošetřené? 

Ne, máme tam normální autorku. Znovu to opakuju, je to fakt na nějaké, asi ne úplně 

kamarádské bázi, ale ani Jarda ani já nejsem nějací psychopati. Kdyby se to stalo, tak se 

prostě rozejdeme. 

Je bloger jakožto externista rizikovější ohledně dodržování termínů, rozsahu, tématu, 

případně etického kodexu? 

Jarda ne, Ada jo. Myslím si, že to tak být může. Jarda je spolehlivý, občas se stane, ale 

to se stane samozřejmě každému, že věci nedodává v ten čas, kdy jsme se dohodli, že je 

dodá později, ale rozsah má vždycky stejný, dobrý. Nedá se na něj stěžovat, to bych si 

musel vymýšlet a být hrozně puntičkářský. Více záleží na osobnosti. Druhá věc je to, že 

Jarda je, nebo donedávna byl na volné noze, takže toho času měl opravdu spoustu. Já si 

dokážu představit spolupráci s někým, kdo má normální práci, a k ní má blog, takže 

nemá čas, nebo ho nemá tolik. 

Co je podle vás prestižnější – psaní na blog nebo do tisku? 

Já si myslím, že psaní na blog. Pokud je dobře vymyšlený a je dělaný precizně tak si 

myslím, že ten úspěch se dá budovat sám. 

Když máte tu situaci u ČiliChili, že existuje on-line i tištěná verze, co podle vás z těchhle 

dvou má větší prestiž? 

Určitě samozřejmě tisk, ale to je otázka nostalgie, takhle bych to viděl. U nás je to 

v tuhle chvíli tak, že web byl vždycky Popelka, a dneska nás čte čtyřnásobně víc lidí než 

ten tisk. A jak to bude dál, těžko říct. 

Můžete spolupráci celkově zhodnotit jako pozitivní nebo negativní zkušenost? 

Určitě pozitivní. Pokud bych věděl o nějakém dalším blogerovi, který bude mít 

zajímavé téma a zajímavý zásah, a nebude to idiot, tak s ním budu rád spolupracovat. 

Existuje nějaká relevantní informace ke spolupráci, na kterou jsem se nezeptala, a 

kterou byste chtěl zmínit? Asi ne. 
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Příloha č. 10: Rozhovor se Šárkou Škachovou 

30. 1. 2014 

blog: gurmanka.cz, dolcevita.blog.cz 

tisk: DIA Život & Styl – spolupráce trvá 

 

Mohla byste mi v krátkosti představit svůj blog? 

Taková zajímavost je, že jsem první český foodbloger, který má smlouvu s Národní 

knihovnou, kdy oni archivují veškeré články, které vyšly na blogu. Co se týče redakční 

činnosti, tak jsem také první foodbloger, který dostal příležitost v novinách, konkrétně 

v Lidových novinách, kde jsem měla prostor na asi osmi nebo deseti stránkách, bylo to 

k příležitosti olympijských her v Číně. V tom roce 2006, kdy jsem s blogem začínala, 

tak byl na scéně pan doktor Martin Kuciel, což je Cuketka, pak jsem tam byla já, pak 

Jana Zatloukalová, v současné době si říká Florentina, píše nějaké knihy, takže nás 

hodně nebylo. Tak to bylo zajímavé, taková první větší příležitost. Tenkrát jsem 

dostávala mnohem větší prostor od pana redaktora Milera, ale já tím, že nejsem pražská 

a že jsem měla jiné aktivity, tak jsem to neuchopila úplně pevně za pačesy. Já jsem 

vlastně laik, co se týče redakční činnosti. Co se týče gastronomie, tak takový laik zas 

úplně nejsem, protože jsem měla takový zvláštní životní osud, že jsem se dostala do 

Švýcarska se svým mužem, a on si koupil, jen tak pro legraci, takovou nádhernou 

usedlost z roku 1683. Tam dříve fungovala restaurace, která byla vedená i 

v Michelinském průvodci, pak byla zrušená, pak tam byla galerie, pak to leželo ladem. 

My jsme se tam pak nastěhovali, a protože tam byl takový tlak zvenčí, udělejte tam 

restauraci, tak jsme s tím začali. Tak jsem začala tuhletu činnost, což není nic 

jednoduchého, tak já se vždy tak pousmívám, když si někdo udělá nějaký blog nebo 

něco, a píše, šíleně mě to baví, já bych si hrozně přála restauraci. To neví, co je realita, 

to je něco úplně jiného. Takhle jsem s tím začala, pak jsme se stěhovali do Čech, měli 

jsme jiné podnikatelské činnosti, tak jsme to prodali.  

Já jsem začala pro zábavu, protože mě to vždycky bavilo, navíc nějaké zkušenosti mám, 

to je samozřejmé, tak jsem si tak začala psát, víceméně pro své dcery. Protože ty jsou 

porůznu po světě, takže je to takový kontakt. No a dneska je to samozřejmě 

gastronomický boom, píše každý, píše i ten, kdo nemá zkušenosti, protože dneska 

zkušenosti se načerpají všude, pořady jsou edukační, takže myslím, že když dneska 

někdo v Čechách nevaří, tak je ignorant.  
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Co je ještě zajímavé, je, že ten foodblog je taková činnost, kdy se k tomu přidá ještě 

fotografování. A v mém případě je zjevné, že jsem zpočátku vůbec neuměla 

fotografovat. To si člověk půjčil malý fotoaparát, cvak cvak, a měla radost, že to má 

zdokumentované. Ty fotky neměly valnou kvalitu. V současné době se moje fotografie 

objevují i na potravinářských výrobcích, kdy spolupracuji s velkými firmami, které mě 

samy oslovily, a vytvářím jim i fotografie na klíč.  

Vydala jsem si svoji kuchařskou knihu, a to jsem byla také první v Čechách, kdo si ji 

vydal sám na svůj vlastní náklad, sám si ji napsal, to je logické, teda vlastně není, 

protože třeba pan Polreich si ji sám nepíše, a sama jsem si ji i nafotila. Takže ten 

foodbloger je taková komplexní činnost a je hezké, že v Čechách těch lidí je tolik, 

kterých to baví, a je to koníček. I když v mém případě, dalo by se říct, je to už taková 

solidní činnost, protože moje kuchařská kniha se velice dobře prodává, prodala jsem ji i 

ve velikém nákladu, a já si dělám sama distribuci. Ten prodej je celkem úžasný a je to 

dané tím, že na ten můj blog chodí hodně lidí. Další zajímavost k tomu blogu, taková 

statistická, tak v současné době tam bude bezmála šest milionů návštěv, což je unikum, 

a denní návštěvnost mám asi také největší, ještě je tam Cuketka, my se vzájemně 

nesledujeme, ale tam si myslím, že Cuketka bude mít taky. Já mám stránky dvě, 

takovou soukromou, což je Gurmánka, a ty stránky jsem si založila z toho důvodu, že 

jsem začala svou knihu prodávat i přes internet. Tak se potom neslučovalo, abych na 

tom blogu, kdy ten portál byl bezplatný, abych si tam prodávala tu knihu. Proto mám 

v současnosti ty stránky dvoje, ale na tom blogu Šárčina škola vaření 

(www.dolcevita.blog.cz) mám třikrát větší návštěvnost než jakýkoliv blog, který je tam 

evidovaný, a že těch blogů mají přes milion. Tak mně by bylo líto opouštět to prostředí 

a přestat tam psát, takže občas tam nějaký článek dávám. 

Víc teda píšete na Gurmánku? 

Tu Gurmánku jsem pojala trochu komerčněji, protože občas má třeba i nějakou 

reklamní činnost. Já se teda nenechávám nikam tlačit, to absolutně ne, ale když se ozve 

třeba někdo, v poslední době to byl unikátní porcelán, což se mi líbilo, protože jsem 

sama sběratelka porcelánu. 

Takže blog vám vydělává? 

Určitě. Nejen přes reklamu, ale přes prodej mé knihy, navíc vydávám už několik let, 

souběžně s knihou, i kalendáře, takže to je taky příjmová činnost. A vydělává mi 

samotné psaní článků do různých periodik. 

Byl blog výdělečný už předtím, než jste začala psát do tisku? 
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Jak se to vezme, občas si ode mě chtěl někdo například koupit fotografie, takže to můžu 

považovat za první výdělečnou činnost. Nebo jsem byla dotázána, zda mohou použít 

můj článek. Takže tímhletím způsobem ano, ale na uživení ten počátek určitě nebyl. Ale 

jak říkám, já jsem to ani nepotřebovala, nepotřebuju to ani v dnešní době. Já si dělám 

reportáže, recenze restaurací za své vlastní prostředky, nepotřebuju, aby mě do toho 

někdo tlačil, protože to ani není náš životní styl, my třeba rádi cestujeme, teď zrovna do 

Číny. Taky nejsem mladá emancipovaná, jako jsou dvacetileté dívky, které si blog 

udělají a za chvilku se vidí sedět v nějaké redakci. Tak to si myslím, že zapotřebí úplně 

nemám, takže to, co dělám já a co si já píšu, tak jde ze mě a nestojí za mnou nějaký 

investor, který mi strká do kapsy tisícovku, abych to řekla takhle. 

Existovala ještě jiná výrazná motivace psát blog, než ty, které jste už zmínila? 

Láska k vaření, protože já jsem člověk, který opravdu rád vaří. Myslím si, že k tomu 

mám i určitou invenci, vyznám se v surovinách, ráda si je nakupuju, ráda do nich 

investuju, a pro mě je to jídlo sdílení něčeho úplně jiného, než jenom nasycení žaludku. 

Změnila se v průběhu času nějak tahle motivace? 

Motivace je stejná, pořád je to dělané srdcem, že mě to baví, a nenechávám se nikam 

tlačit. 

Chtěla jste žurnalistice věnovat profesionálně? 

Nedá se říct, že bych po tom tak toužila, že bych chtěla skončit na žurnalistice, ale 

pravda je, že příležitosti, kdy jsem měla uveřejněné články v tisku, byly v mladém věku. 

Už předtím, než jste začala psát blog? 

Bylo to samozřejmě na jiné téma, já jsem dostala příležitost psát i fejetony, takže já 

nejsem člověk, co píše jenom recepty. Myslím si, že i ta forma na tom blogu je místy 

vržena někam jinam, někam trošku k zamyšlení, takové poetičtější občas. To ztvárnění 

receptů, to se i docela líbilo vydavatelům, takže jsem měla i pár zajímavých nabídek, 

udělat i knihu. Ale v mém případě je to tak, že já spíš přemýšlím o tom, že si ji budu 

vydávat sama. Protože tím, jak jsem si ji začala vydávat sama, tak se člověk pohybuje 

v jiných finančních dimenzích, v podstatě o nic jiného nejde. Náklad je vysoký, ale 

když člověk dovede odhadnout náklad, tak se rozhodně vyplatí. Dá se tím i něco 

vydělat. V současnosti když někdo prodá náklad 2 000 knih, tak to vydavatel bere jako 

úspěch, to já mám mnohem víc. První vydání bylo 15 000 a všechno se prodalo. Beru to 

tak, že je to taková hezká vazba, že ten čtenář, když si tu moji knihu kupuje, tak si ji 

kupuje i na základě toho, že zná ten můj blog. Takže v podstatě ví, o čem to je. Je také 

pravda, že dnes je velké množství kuchařských knih, ty ceny se pohybují tak porůznu, 

ale upřímně musím říct, že se mi teda všechny nelíbí. Nechám se vždy zlákat, že si něco 
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koupím, pak je to bezduché, je to nadiktování nějakého receptu a samozřejmě to třeba 

stačí pro někoho. Ale myslím si, že v dnešní době si tohle člověk vytiskne z internetu, 

ale když si koupím tu knihu, tak na mě musí dýchnout něčím jiným, musí tam být 

přidaná hodnota. A když já vidím nějaké děvčátko, které v pětadvaceti vydá knihu, tak 

co ona v pětadvaceti odvařila, mně to říkat nemusí, protože já vím, jaké ty začátky byly.  

Zakládala jste si blog s cílem získat práci redaktora? 

Vůbec. Absolutně. Potěšit kamarády, že jsme strávili nějaký pěkný den a napsali pár 

receptů. Pro mě to bylo spíše takové zjevení – ejhle, mám nějakou adresu na internetu. 

Já v tomhle nejsem žádný znalec, navíc v té době byl blog celkem neznáme slovo, navíc 

se tomu ani neříkalo foodblog. 

K té spolupráci s DIA Stylem – od koho přišel impuls k psaní do něj? 

Od nich. Vždycky od nich, ať to byla televize, ať to bylo cokoli, nikdy v mém životě, a 

to si myslím, že jsem těch příležitostí z blogerů, co jsou na té scéně, dostala nejvíc. 

Nikdy v životě jsem já nikde neintervenovala. Vždycky všichni přišli za mnou. 

Jaká pak byla vaše motivace k zahájení spolupráce s DIA Stylem? 

První věc, co jsem jim předeslala, bylo, že nejsem diabetik. Všichni chápeme, že 

diabetické recepty jsou recepty, kde se vaří bez cukru. Tak jsem se seznámila s tou 

problematikou trošku blíž, a když se nad tím zamyslíme, tak diabetická strava je strava, 

kterou bychom měli my všichni dodržovat. Takže jsem začala psát recepty, které jsou 

zdravé. Už pro ně dělám několik let a musela jsem nastolit mnohem víc témat, protože 

ono to není jednoduché, co dva měsíce vymýšlet nějaké nové téma. Tak jsem třeba 

dělala středomořskou dietu, což v podstatě není dieta, ale o správném stravování. Dělala 

jsem naposled staročeskou kuchyni, speciály o houbách, rybách a tak. A snažím se ty 

recepty podat tak, aby byly kaloricky a surovinovou základnou použitelné pro diabetiky. 

Byla to pro vás teda výzva, naučit se něco nového? 

Určitě, pro mě je všechno výzva. 

Když jste se rozhodovala, hrálo nějakou roli renomé nebo čtenost časopisu? 

Ne. Já vám řeknu, že jsem takový typ člověka, který leccos udělá někdy i zdarma. Tohle 

nebylo zdarma, to byla placená činnost. Ale dělala jsem léta pro mykologický časopis, a 

tam to opravdu bylo z přátelství a v podstatě zdarma. A já jsem takový člověk, který si 

říká, ano, je to pro mě takový bič, největší inspirace je vždy termín. Tak jsem si říkala, 

že to nevadí, píšeš to pro sebe, nemusí mít člověk za všechno nějaký finanční obnos. I 

když ta doba je dnes jiná, abych nebyla úplný podivín. Já se na to dívám tak, že když 

vás někdo přinutí k nějakému pravidelnému psaní, byť by to mělo být i za takovou ne až 

tak adekvátní sumu, ale budu to dělat ráda a s potěšením, tak to ráda udělám. Takže 
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jsem to dělala srdcem, naučila jsem se o mykologii víc, než už jsem věděla, taky mě to 

vytáhlo s pejskem do lesa. Takhle mě to přinutilo dělat víc a do větší hloubky. Úžasné 

je, že v tom DIA Stylu, i když jsem mívala mnohem větší prostor, teď mám teda osm 

listů, což je docela unikum na pravidelné periodikum.  

Změnila se návštěvnost blogu, když jste začala psát do časopisu? 

Návštěvnost mého blogu v podstatě stoupá pořád, takovou řadou. To na to velký vliv 

nemá. Já jsem taková, že to moc nepropaguju, já to moc nekřičím, i když se to dneska 

hodně dělá. 

Mohla byste mi podrobně popsat, jak se vyvíjela ta spolupráce s DIA Stylem? 

Začala jsem pro ně psát v roce 2009. Oslovili mě, řekli jsme si v telefonním hovoru, co 

je potřeba a já jsem předala práci na klíč. Řekli, že to je bezvadné, fantastické, že 

nečekali, že to tak bude, bylo to předané s fotografiemi se vším. Témata si určuji 

v podstatě sama, vždy je navrhnu, domluvíme se. Teď bude jaro, tak jsem navrhla, že 

budeme dělat ovčí a kozí sýry. Oni mi v tomto ohledu důvěřují, takže takhle to funguje. 

A jste tam jako externistka? 

Ano.  

Jaké vyhlídky má ta spolupráce do budoucna? 

Já si myslím, že to zůstane v té rovině, jaké to je. Protože nám to tak vyhovuje, jsem 

nezávislý redaktor, udělám si to, kdy mi to vyhovuje, nemám nějakou ambici, že bych 

tam chtěla vytlačovat šéfredaktorku (smích). 

Teď se zeptám trochu obsáhleji na výhody a nevýhody té spolupráce? 

Já nevýhodu spolupráce nevidím vůbec žádnou. Tím, že já tam nemám nějaké ambice, 

tak jsem spokojená. Jsem spokojená s finanční rovinou, kterou máme nastavenou. Tím, 

že to dělám fakticky s chutí a vařím denně, když je čas, věnuji se tomu a pořád si fotím, 

tak pro mě to je jenom, ž seberu své materiály, chvilku si sednu, trochu se vyklidním a 

dám do kupy nějaký ucelený materiál, na kterém jsme se domluvili. Mně to takhle 

vyhovuje a já v tom nevýhody nevidím. Nevýhodu vidím v tom, že když člověk pracuje 

doma, tak je rozptylovaný, to je tak jediné, ale to je taky hrozně hloupé takhle říct. Ale 

takové podmínky, jako mám k té práci já, má asi málokdo. Další výhodou je, že dělám 

něco, co mě baví. 

A jak vnímáte to, že se vám rozšířil okruh čtenářů o čtenáře časopisu? 

Při mé návštěvnosti, která je denní až k 50 000, takže když začala být návštěvnost 

nějakých 25 000 před pár lety, tak je to takový, jak bych to řekla, nářez na to, abyste si 

sedla a zpracovala případnou korespondenci s těmi lidmi. Spousta lidí chce poradit, 

třeba o menu v restauraci, jestli zařadit taková jídla, jestli bych jim doporučila recept, 
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nebo že vaří něco podle mě. Takže já to vnímám pozitivně, ale jako zápřah, zvládat tu 

denní návštěvnost, pokud mi nechávají komentáře, tak tomu musím věnovat více času. 

To je tak jediné, co bych k tomu řekla, jinak jsem ráda, že si lidé mé stránky oblíbili a 

taky se snažím jim odpovídat. 

Jak vnímáte finanční ohodnocení -  že vám někdo za tu činnost, co jste na blogu dělala 

zdarma, platí? 

Určitě je to pozitivum, ale zase z druhé stránky si říkám, pokud se mohu považovat za 

vydavatele, a já jím jsem, a povolím své články a fotografie, které si já sama můžu 

zařadit do kalendáře nebo do knihy, někomu, tak samozřejmě za to mně finanční 

ohodnocení také plyne. Myslím si, že je to tak správné, že když člověk někomu předá 

nějaký materiál, že je v pořádku, že je za to zaplacen, a že já dám to užívací právo 

k tomu, aby oni si to publikovali. Stává se mi taky, že si někdo něco okopíruje, i v tisku, 

a to teda není nic pozitivního. A tím nemyslím suchý recept na bramboračku. Ale když 

já tam píšu, já nevím, prozaicky něco, a ten člověk si to celé vypůjčí, a píše, že celý den 

někde prožil a takové to bla bla, a pak se pod to podepíše, to je trošku hloupé. Ale 

samozřejmě to tak funguje, na internetu jsou tomu otevřené dveře, tomu se zabránit 

nedá.  

Já si myslím, že někteří autoři, když začnou pracovat pro časopis, tak je první zajímá, 

kolik ti za to platí, kolik si má říct. A já jim říkám, že do českých novin si člověk 

neurčuje, jako bezvýznamný foodbloger, tam jsou ty tarify dané. A mě vždycky hrozně 

překvapuje, že když někdo dostane poprvé pár příležitostí, tak se ptají, kolik za to 

dostávám. A já říkám, no podmínky dostaneš a vyplácí tě oni. Já jsem si nikdy nesnažila 

určovat. Tohle je spíš taková příležitost, kdy se dohodnete na něčem, a já to respektuji. 

Já myslím, že finanční ohodnocení je adekvátní, dokážu to posoudit, ale zaráží mě, že 

někdo, kdo dostane první šanci, ještě vůbec nic nenapsal, se první zajímá, kolik za to. 

Přece člověk musí koukat i na to, že i ta reklama něco stojí. A já si vždycky říkala, že je 

to dobrá reklama. Je to hloupé možná, já jsem starší škola, nejsem tak ambiciózní jako ti 

mladí dneska, dneska je všechno takové dravé. Ale když si vezmete, kolik lidí chtělo 

studovat žurnalistiku, kolik lidí se nedostalo, kolik je lidí, kteří k tomu mají předpoklad 

a nemají možnost mít tu čtenářskou obec. A teď se objeví nějaký foodbloger, protože to 

téma je zajímavé, a když tam chvilku a dobře píše, tak se na něj ten čtenář dostane, ale 

že by si ti lidi měli trošku uvědomit pokoru. Z toho jsem já vždycky vycházela. 

Musela jste nějak omezit obrazový doprovod v časopisu oproti blogu? 

Nedá se říct, že by tam byl výrazný rozdíl. Pro časopisy, pro které píšu, je příjemné, že 

jim k tomu dodám i fotografie. Pro Svět potravin dělám i cestovatelské reportáže, tak 
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tam se to vyžaduje. A pokud jde o rozměr fotografie, tak tam si to na blogu určuju já, 

časopis si to určuje tak, jak potřebuje. Ale mé fotografie se dostávají i na titulky. 

Vnímáte to jako omezení, nebo jste s tím spokojená, jak je použijí? 

No někdy s tím výběrem nejsem spokojená, tam bych našla někdy drobnou výtku. Že 

nemáte jako autor to úplně poslední slovo, to je pravda, to se občas stává. S tím mám 

problém ve vydávání kalendářů. Že mně nazvou kalendář, který vyšel v letošním roce, 

České tradiční recepty. Ten kalendář když otevřete, tak tam najdete recept na boršč, to 

není žádný tradiční český recept. Takže tam mě hodně mrzelo, že se změnil ten název, 

protože já jsem trvala na tom Domácí recepty, můžeme si doma udělat i něco 

exotičtějšího, ne se jen držet nějaké knedlíkové symfonie. Ale tam se s tím už nedá nic 

dělat.  

Musela jste se při psaní sloupku podřídit redakčním pravidlům, etickému kodexu? 

Redakční pravidla – v podstatě se vždy musíte držet toho, aby ta textová část měla 

určitou kapacitu, to je přesně dané, aby to stránkově vyšlo, tak to je takové jediné 

omezení. Potom samozřejmě se člověk naučí ty reportáže psát, aby nebyl zbytečně 

rozvláčný a nepsal o něčem, co toho čtenáře tolik nezajímá. Jestliže je to pro Svět 

potravin, tak o té zemi musím něco napsat, ale jen v menší míře, a musím to provázat 

s tím, jaká je ta kultura stravování a napojit to hezky do jednoho celku. Pak je to takové 

osekané, že se musíte vlézt do určitého mantinelu, na blogu se můžu rozmáchnout a 

udělat si z jednoho článku deset cestopisných pokračování. Ale myslím si, že tahleta 

omezení jsou v naprostém pořádku. 

Jak vnímáte nutnost dodržování termínů? 

Termín je báječná věc, jak říkám, je to nejlepší motivace. Snažím se ho dodržovat, stává 

se, že ho někdy překročíme, a já mám s nimi takové nepsané pravidlo, že když je to 

týden po termínu, tak je to v naprostém pořádku. Někdy se i stane, že musíme něco 

přidávat, upravovat, nebo dělám fotografie na míru. Ale v zásadě termíny dodržuju, 

navíc na to mám dost času. No, termíny jsou zajímavé, když vám zavolají třeba z Mladé 

fronty, tam pro ně dělám ze dne na den. To mi zavolají v pátek, že to potřebují 

v pondělí, v pondělí je pozdě. Takže takhle, s nimi je to vždycky tak, ale splnit se to dá, 

s nimi také spolupracujeme už léta, i když ne úplně pravidelně. S tím se musí počítat, 

ale je to buď vem anebo neber. 

Jak vnímáte, že vám článek někdo edituje? 

Moc to nedělají, v podstatě vůbec.  

Změnil se nějak váš styl psaní, když porovnáte blog? 
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Na blogu je člověk otevřenější, víc poetičtější, což já mám některé články takové – 

filozoficky to hodíme trochu jinam, nějaké zamyšlení nad něčím. Tak to rámec časopisu 

úplně nedovoluje, i když z druhé strany, v rámci fejetonů, když jsem byla požádána psát 

pro Mladou frontu na určité téma, tak tam se to zase vyžaduje. Ale v takovémhle 

časopisu to samozřejmě musím udělat strožejší.  

Preferujete psaní na svůj blog, nebo do tisku? 

Oboje, to jde ruku v ruce. 

Takže kdybyste si musela vybrat? 

Preferuju to, že si sednu, najdu čas a píšu. A ono je to jedno, kam. Tím už se pohnou 

ledy a člověk dělá to, co ho baví. Ten termín do tisku je daný, ten se musí dodržet, a na 

ten blog se stane, že člověk někdy už nepublikuje tak úplně pravidelně. Já mám teď 

takovou situaci složitou, začátek roku je vždy hektický, mám připravenou spoustu 

hezkých věcí, které bych tam ráda dala, a nedostala jsem se k tomu ještě, protože jsem 

musela upřednostnit tištěné termíny. Což tak dřív, ze začátku nebylo – když člověk 

nikam nepíše, tak má na blog více času. 

Co je podle vás prestižnější: psaní do tisku nebo psaní na blog? 

Pro každého bude určitě prestižnější psát do časopisu, ale já bych to tak nechtěla úplně 

rozdělovat. Pro mě jsou prestižní oba moje blogy, protože třeba zajímjí i Národní 

knihovnu. Já to beru jedno s druhým, prostě když se člověk nad jedním tématem 

zamyslí a píše si to na svůj blog, tak se mu pak lépe píše i do toho tisku.  

Můžete spolupráci s DIA Stylem zhodnotit celkově jako pozitivní nebo negativní? 

Naprosto pozitivní. I když se tam změnila redaktorka, tak pozitivní. Se Světem potravin 

taky pozitivní, tam taky došlo k redakčním změnám, ale vždy je to pozitivní. Ty 

časopisy se mi líbí, ono některé jiné se vyvíjejí do takového úhlu pohledu jiného, než by 

měly. Například F.O.O.D., který byl mnohem víc zavedený od Rákosníkové, teď ho 

teda dělají kluci, nic proti klukům, pan Babinec a nevím, kdo tam ještě je, a mě už to tak 

nebere. Tam co mně vadí, a je to třeba i z titulu toho, že jsem v jiném věku, že Apetit je 

tak prvoplánově pro ty mamky na mateřské. A furt tam jedou ty recepty na nanuky a 

uklidnit ty děti nějakým domácím cukrkandlem. Mně to přijde takové – já bych 

potřebovala jiný časopis, aby byl takový víc ze života, víc zapojené ty různé věkové 

sféry. Takže já to už dnes moc nekupuju, ono je to pořád stejné. Ale jsou tu holky, které 

vaří poprvé, a kluci dneska vaří, tak pro ně je to něco jiného. To je ale můj pohled. 

Já jsem již na konci svých otázek, takže se závěrem zeptám, jestli je nějaká relevantní 

informace k té spolupráci, na co jsem se nezeptala, co by ještě mělo zaznít v tom 

rozhovoru. Nic mě nenapadá.  
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Příloha č. 11: Rozhovor s Kateřinou Petrusovou 

13. 12. 2013 

Šéfredaktorka  Dia Styl & Život 

 

Vy jste tedy novou šéfredaktorkou DiaStylu? 

Já jsem šéfredaktorkou nyní druhé číslo, takže já jsem v tom relativně nová, také jsem k 

tomu v podstatě přišla jak slepá k houslím, protože původní šéfredaktorka se nedohodla 

s vydavatelem. Já jsem pro něj zpracovávala sociální sítě a on věděl, že umím psát, tak 

mě oslovil. Já jsem jako absolutní amatér. Ta původní šéfredaktorka – máme tam 

vždycky recepty, takže ona sháněla někoho, protože dřív byly ty recepty každý pes jiná 

ves, kdo by to dokázal nějak uceleně. Aby tam nemusela cpát nějaké úplně náhodné 

recepty, a narazila právě na paní Škachovou, která má úžasně provedené svoje stránky, 

kam ty recepty přidává. Oslovila ji a na základě toho začala ta spolupráce. 

Jak se dozvěděla o tom blogu? 

Podle mě spíš asi jako pátrala. Jestli možná jí někdo dal nějaký tip, nebo něco, nevím. 

Mám pocit, že paní Škachová je už i známa, jako třeba na internetu, protože opravdu ten 

její blog je hodně kvalitní, takže ti lidi, co se o to zajímají, tak o tom vědí. Takže nevím 

úplně přesně, jestli si ji vyloženě našla nebo dostala od někoho tip, ale je to na základě 

toho, že viděla tu její práci.  

Čím ten blog zaujal? 

Určitě je kvalitní, jsou to recepty, které si naši čtenáři můžou normálně uvařit. Protože 

je spousta blogů, kde jsou ty recepty… nechci úplně říct nóbl, ale není to něco, co by si 

uvařil člověk doma, když shání něco k obědu. A paní Škachová má ty recepty takový 

jakoby přátelský. Já třeba podle jejích receptů už vařím taky, protože je to snadné, je to 

hodně krásně podané, a dá se to upravit i pro ty diabetiky. Nejsou to věci, které se 

neobejdou bez hromady cukru nebo něčeho takového, takže si myslím, že po tomhletom 

se hlavně šlo, když se hledala ta spolupráce. 

Takže impuls k psaní do vašeho časopisu přišel od vás jako od redakce? 

Předpokládám, že ano. Protože ty recepty se tam dávaly pravidelně. Spíš to bylo z naší 

strany, protože většinou, když sháníme třeba i články, tak my, a když nám někdo píše, 

tak už jsou to třeba většinou odborníci. Myslím si, že tady to šlo z naší strany. 

Jakým způsobem zapadal blog do koncepce Vašeho časopisu? 

Časopis je pro diabetiky, recepty tam mají být pro normální jídlo, ale zas aby to nebylo 

něco úplně obyčejného. To jídlo paní Škachové, ona to má rozdělené, vyloženě podle 
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jednotlivých surovin, má i speciály, což je super, protože my v každém čísle máme 

nějaký speciál. Ona teď pro nás třeba zpracovává těstoviny, teď jsme měli v čísle které 

vyšlo v pondělí, tak tam je zvěřinová kuchařka. Takže ona pro nás dokáže na těch osm 

stránek udělat vyloženě nějakou koncepci, a to je pro nás taky důležité, a je to to, co 

potřebujeme. 

Když jste se rozhodovali pro blog paní Škachové, hrála nějakou roli jeho čtenost či 

popularita? 

Myslím si že určitě, protože pravděpodobně je spousta blogů o jídle nebo o receptech, 

které nemají takovou základnu fanoušků nebo čtenářů, tím pádem je těžké je najít. 

Myslím si, že vlastně tím, že ona ten svůj blog dělá dobře a má takové pole působnosti, 

které je hodně vidět na tom internetu, tak to určitě hrálo roli. 

Změnila se nějak čtenost časopisu během vaší spolupráce? 

Ono je to tak, že se časopis postupně snažíme zlepšovat, postupně se tam provádějí 

změny, dřív byl takový hodně zaměřený na starší čtenáře, protože většina těch diabetiků 

jsou přeci jenom lidé v tom vyšším věku. My se teď snažíme to udělat pro kompletní 

spektrum čtenářů, takže ta čtenost se zvýšila, ale nedokážu říct, jestli je to díky těm 

receptům nebo jestli je to tou celkovou změnou, která se tam udála. 

Ta spolupráce stále probíhá? 

Určitě. Zrovna minulý týden jsem volala paní Škachové, co bude v dalším čísle, takže 

určitě. 

Mohla byste mi popsat, jak se ta spolupráce vyvíjela? 

My úplně nemáme, dá se říci, redakci, my jsme dvouměsíčník a vlastně funguje to spíš 

tak, že nám dodávají podklady ti oslovení, ať už lékaři anebo dá se říct vlastně amatéři, 

kteří nám prostě píšou, takže oni mi prostě dodávají podklady pro další číslo. Jednou za 

rok je schůze redakční rady, ale nejsem si jistá, jestli - protože jsem ji ještě 

neabsolvovala - tak nevím, jestli to zahrnuje i jednotlivé přispěvatele, to vám fakt 

nedokážu říct. 

Takže funguje jako externistka? 

Jo, v podstatě jo. 

Jaké vyhlídky má spolupráce do budoucna? 

Já chci určitě pokračovat, protože ty její recepty jsou fakt výborně udělané, když to 

řeknu, tak já tam vlastně nemusím nic měnit nebo opravovat, ono opravdu mají krásnou 

úroveň ty texty a jediné, co dělám, je, že to pošlu nutriční specialistce, která spočítá 

výživové hodnoty, protože to máme jako jednu z těch výhod toho časopisu. Pak to pošlu 
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grafikovi, aby to zpracoval. Takže já to obrovsky oceňuju věc, někdy člověk musí ty 

texty překopat, ale tady nemusím nic dělat. 

Nemáte v plánu nějak měnit dosavadní formát spolupráce? 

Myslím si, že to zůstane. Vydavatel měl takový nápad, že bychom mohli dělat třeba 

týdenní jídelníček, aby tam byl od pondělí do pátku, ale to už je hodně těžké na to 

zpracování, nevím, jestli by se paní Škachové do toho chtělo. Zatím se mi to podařilo 

usmlouvat, že to necháme tak, jak to je, že to klape, a že dokud ona bude mít nápady, 

tak nevidím důvod, proč by se to mělo nějak měnit. 

Jaké výhody vám spolupráce přináší? 

Určitě že nemusím nikde hledat ty jednotlivé recepty, je to pro mě ušetření obrovské 

spousty práce, protože kdyby nebyla paní Škachová, tak by to někdo stejně měl být a 

byla bych to pravděpodobně já, kdo by nějak zkoušel, hledal, upravoval a podobně. 

Takže to je jedna z těch výhod a další výhoda obrovská je, že opravdu je na ní 

spolehnutí, domluvíme se na termínu a většinou to mám o den dřív už poslané. V létě 

jsme třeba měli středomořskou kuchařku, ke které nám dodala i všechny fotografie, 

které si nafotila sama v Chorvatsku, to je další věc u které mi nepřijde, že by to bylo 

úplně běžné, abychom prostě to měli takhle komplet podané. Nemusím se já o to starat, 

když to řeknu takhle, to je pro mě ta největší výhoda. Paní Škachová mi přijde jako 

naprostá profesionálka, protože vím, co od ní můžu čekat, a častěji jsem příjemně 

překvapená. A nebere to jako práci, takže je z ní opravdu cítit, že si užívá to vaření, ty 

recepty má vyzkoušené, není to tak, že by prostě někdo seděl a z hnusu to někde psal a 

dělal. 

Samozřejmě se zeptám i na nevýhody vaší spolupráce. 

Nevýhody? Hmm… Asi ne, já jsem úplně nadšená. 

Jak vnímáte to, že jste předem věděli, jakým stylem píše ten blog, o čem píše, že jste měli 

možnost si to předem ověřit, zjistit, věděli jste, do čeho jdete? 

Určitě je to super. Protože když třeba člověk pošle nějaký ukázkový článek, tak je to 

jeden článek, a nedá se ověřit, jestli tam zůstane ta kvalita stejná, na stejné úrovni. A 

tady, když je nějaká historie na tom internetu, na tom blogu, tak si můžeme pročíst, jak 

to pokračuje, jestli tam jsou nějaké výkyvy. Což nejsou, všechno je to na stejně kvalitní 

hladině. Takže ty blogy jako vůbec s tím nemám problém, klidně pokud bychom 

narazili… V podstatě máme ještě jednu externí přispěvatelku, která si taky založila blog 

vysloveně o diabetu, je to studentka medicíny, teď už bude tuším končit, a tam vlastně s 

ní taky spolupracujeme, občas napíše nějaký článek, dělá nám takový ten trošku 

odborný dozor, jako když tam najde někde nějaký nesmysl, tak nám dá vědět. A je to to 
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samé, člověk prostě vidí tu historii, vidí, že tam nejsou žádné nesmysly nebo něco 

takového. Může si to najít a je to podle mě lepši než někomu říct, pošlete mi dva články 

na ukázku, a potom to řešit jen na základě těch dvou článků. 

Je spolupráce s blogerem ekonomičtější než zaměstnávat stálého redaktora? 

Myslím si, že ano, nevím přesně, jak by se pohybovali ceny vyloženě u nějakého 

kuchaře nebo nutričního specialistu natrvalo, ale myslím si, že by to bylo určitě o 

mnoho dražší. 

Zvýšila se tou spoluprací atraktivita vašeho časopisu? Prodejnost? 

Tam je to ve vlnách. Ta prodejnost se postupné zvedá, ale zase nevím, zda je to 

vysloveně tou kuchařkou, nebo tím celkovým přístupem, tou celkovou změnou, ale 

určitě ten časopis vypadá mnohem líp. Předtím ty recepty byly takové, že… Nepřišlo mi 

to… Když jsem se třeba dívala na rok nebo dva roky stará čísla, tak to ještě nebylo 

úplné ono. Na poslední ročník, tak na ten jsem opravdu extrémně hrdá a vím, že třeba i 

když někdy jezdím na nějaké diabetologické akce, tak ty lidi si opravdu vysloveně 

prohlíží ta stará čísla, která vozíme a říkají, aha, tak tuhle kuchařku ještě nemám, a 

berou si to třeba i kvůli těm kuchařkám. Takže určitě je to super. 

Jakou má paní Škachová autonomii ve výběru těch témat, o kterých píše? 

Je to v podstatě úplně na ní, nemluvíme jí do toho, protože ona přímo nám jde, dá se 

říct, vyloženě do noty, bere to tak jakože… Právě mluvily jsme spolu minulý týden a 

říkala, že něco lepšího necháme pak na jaro, na léto, takže vždycky se dohodneme. Ona 

navrhla, že udělá rýži, vyloženě celou tu kuchařku o rýži, o různém způsobu úpravy, a 

neměla jsem důvod nesouhlasit. Stejně tak jsme teď řešily tu zvěřinovou. To říkala, že 

Vánoce byly vloni, v tom vánočním čísle, takže jí přijde zbytečné to opakovat, pozměnit 

tam třeba pár receptů, a právě navrhla tu zvěřinovou, která se taky hodí s těmi plesy a 

vším možným, takže je to fakt na ní. 

Jak vnímáte to, že má autonomii na svém blogu, na kterém si může napsat, co chce? Je 

to pro vás riziko, že by to mohlo být poškozující pro váš časopis? 

To by si mohla napsat, i kdyby blog neměla, to se může stát kdykoliv, ale právě u ní 

není důvod pochybovat o tom, že by se tam najednou objevilo něco za účelem 

poškozovat naši pověst nebo tak. 

Máte tento aspekt nějak smluvně ošetřený? 

Myslím si, že ne. 

Je rizikovější u externisty dodržování termínů, rozsahu témat, redakčních pravidel? 

Tím, že já jsem nezažila vysloveně klasickou redakci, tak nevím, jak to funguje tam, ale 

tady, pokud dám nějaký termín, tak si ho dám hodně s předstihem, tím, že jde o 
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dvouměsíčník, tak to není takový problém. Tam je opravdu spousta prostoru pro to. Od 

některých přispěvatelů někdy chodí některé články fakt na poslední chvíli, ale tím, že si 

tam dáváme nějakou rezervu, tak se s tím dá úplně v pořádku pracovat. Pokud by se 

stalo, že by někdo nedodal ten článek, tak myslíme dopředu, vždy máme něco, co se 

tam dá dát. U té kuchařky by to tedy bylo trošku těžší, osm stránek receptů úplně nevím, 

jak bychom rychle sháněli. Naštěstí tím, že jsme dvouměsíčník, tak to je obrovská 

výhoda, že tam je vlastně času dost. Nemusíme se stresovat ani my, ani paní Škachová, 

která na to má, doufám, dost času. 

Můžete tu zkušenost celkově zhodnotit jako pozitivní nebo negativní? 

Rozhodně pozitivní. 

Co má podle vás větší prestiž, psaní do časopisu či psaní na blog? 

Ten náš časopis má velkou čtenářskou základnu, ale je přeci jen úzce specializovaný, 

není to nic pro běžnou veřejnost, je to vyloženě ten diabetický časopis, takže tam si 

myslím, že možná víc těch čtenářů bude mít… nevím jestli víc, ale prostě větší rozptyl 

čtenářů bude určitě na tom blogu, protože u nás je to zaměřené na jednu cílovou 

skupinu. Tím pádem se nemůže díky tomu časopisu moc dostat do povědomí ostatních 

lidí. Takže kdybychom byli nějaký lifestylově zaměřený časopis, tak si myslím, že bych 

stoprocentně odpověděla, že ten časopis, ale takhle… Takhle si myslím, že vážně ten 

blog. Ten blog je prostě zaměřený na mnohem víc lidí, když to řeknu takhle. Spíš pro ni 

bude mnohem lepší ten blog.  

Co vy sama vnímáte jako prestižnější, psaní na blog či do časopisu? 

Ten časopis, pokud bych to vzala úplně obecně, tak ten časopis by pro mě měl větší 

prestiž. Záleží na tom. Některé blogy jsou už opravdu tak známé, že tam je to stejné. 

Ale spíš to beru tak, že ty blogy zatím nečte většina lidí, zatímco časopisy prostě mají 

svoje čtenáře, takže obecně beru časopisy jako větší prestiž. 

Uvádíte ji v časopise jako blogerku, je tam nějaké propojení s tím blogem, odkaz na 

blog? 

Vyloženě na té první stránce je uvedeno Šárka Škachová a přímo pod tím je 

www.gurmanka.cz, takže tam je odkaz přímo na ni. 

Je něco, na co jsem se nezeptala, co považujete za důležité pro vaši spolupráci a co 

byste ještě chtěla dodat? 

Asi ne, bylo to fakt vyčerpávající. Já si toho vážím, té možnosti mít ty recepty a 

spolupracovat s paní Škachovou. Pokud bychom hledali někoho dalšího, tak určitě taky 

budu nejdřív hledat mezi blogery, už vlastně proto, že jsme opravdu redakce, která se 

potkává jednou za měsíc nebo tak. Tak je to pro mě nejsnazší cesta. 
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Příloha č. 12: Rozhovor s Tomášem Babincem 

19. 12. 2013 

blog: foodissimo.eu 

tisk: F.O.O.D. – v době rozhovoru spolupráce trvala, ale skončila několik týdnů poté  

(Rozhovor byl uskutečněn ve slovenštině, přepsán byl do češtiny.) 

 

Na začátek vás poprosím, abyste mi v krátkosti představil váš blog. 

Od mala jsem hrozně rád vařil, pracuju v grafické firmě, takže se motám kolem fotek, 

toho času bylo vcelku dost, takže se nějak spojilo vaření s focením. Měl to být web, 

kam si budu házet své pokusy, kde prostě dám nějaké své kuchařské tipy, a najednou 

ten blog lidé našli, Google ho našel, a stal se z něj vcelku čtený blog. To mě 

motivovalo, ten růst blogu – chtěl jsem zlepšit kvalitu fotek i textů, víc jsem se v tom 

hrabal. Z toho se staly celodenní aktivity, už to nebylo, že si jen za dvě hodiny napíšu 

nějaký blog. 

Začal jste ho psát roku 2010? 

2010 jsme se přestěhovali do Prahy, už na Slovensku jsem si chtěl založit blog, vytvořil 

jsem si ho tam, už rok na tom webu visel, než jsem začal. A když jsem došel do Prahy, 

oprostil se od toho slovenského života a problémů, ani ne problémů, ale pak jsem měl 

víc volného času, tak jsem se do toho pustil. 

Změnila se v průběhu času motivace psát blog? 

Pro mě ta motivace, já jdu spíš k tomu vizuálu, takže to psaní je fajn, ale víc mě 

motivuje to focení. Momentálně ten blog už moc nežije, protože z toho blogu vzešlo 

tolik aktivit, že ten blog je trochu zanedbávaný, což mě deprimuje. Chci se k tomu 

vrátit, protože jsem si uvědomil, že to blogování mě těšilo nejvíc. 

Jaké aktivity vzešly z toho blogu? 

Založili jsme malou rodinnou firmičku, vyrábíme paštiky, a to dá vcelku zabrat, už je to 

opravdu výroba a s tím je třeba řešit marketing, obchod, výrobek. Takže už nezůstává 

tolik času na blog, jak bych chtěl. Do toho ještě občas něco napíšu, někomu pomůžu 

s fotkami, spolupracuji na malých projektech nebo zakázkách, když potřebuje někdo 

něco nafotit. 

Chtěl jste se žurnalistice věnovat profesionálně? 

V životě mě to nenapadlo. 

A v budoucnosti? 
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Teoreticky už jsem na půl cesty, píšu pro nějaké médium, možná do té žurnalistiky tak 

nevidím a nemohu se tomu věnovat profesionálně. Prostě píšu tak, jak to cítím, a asi to, 

jak píšu, někomu vyhovuje a někomu ne. Ale neuvažoval jsem o tom, že bych se naplno 

věnoval žurnalistice.  

Zakládal jste blog s motivací získat práci redaktora? 

Vůbec. To bylo opravdu jen, že jsem si chtěl ve volném času psát blog. Tam nebylo nic 

takového, jak že bych mohl natáhnout reklamu, to mě vůbec nenapadlo. I teď, když 

jsem tam měl nějaký banner, tak to jsou všechno kamarádi, to znamená, že peníze 

z toho nemám. Takže finance nebyly vůbec motivací. Jen to dobré jídlo a vztah k němu. 

Od koho přišel impulz k psaní pro časopis F.O.O.D.? 

Ze strany šéfredaktorky Jany Vašákové. Já jsem ji vnímal už dávno, věděl jsem, že je 

redaktorka, v té době dělala redaktorku pro Dietu, a v Mladé frontě chtěli udělat re-

design, chtěli se zaměřit na jiné čtenáře, tak 30 – 40. F.O.O.D. byl pro odbornější 

veřejnost, ty články byly na vyšší úrovni, pro mladé to nebylo až tak zajímavé. No a 

F.O.O.D. se chce zaměřit na ty 20 – 40. Takže tam Jana byla zvolena jako šéfredaktorka 

a oslovila mě, jestli bych pro ně nechtěl psát. Ta nabídka přišla asi před rokem, měl 

jsem asi měsíc a půl na rozhodování, tak jsem dumal a pak řekl, že ano. Byla to taková 

práce snů, když si píšete blog. Všechny ty časopisy jsem sledoval, kupoval si to, 

sledoval fotky, kdo jak píše, kde jsou jací kuchaři. Takže potom mi to tak docházelo, že 

by mě to bavilo. Přišlo to tak samo. Předtím jsem třeba zkusil kontaktovat Apetit, jestli 

bych pro ně nemohl něco psát, ale bohužel se u nich měnilo vedení a prostě mě 

nepotřebovali. Takže když pak přišla nabídka dělat redaktora, tak jsem ji rád využil. 

Jaká byla motivace přijmout tu nabídku? 

Dostat se z toho blogu někam dál – je to fakt o tom, že ten obyčejný kluk, co si založil 

blog, může dávat rozumy dál. Nevím, asi ten pocit toho, že to, co jsem dělal na blogu, 

můžu dělat i jinde a být zastřešený někým. Naučit se mnohem víc v té redakční činnosti. 

Hrála při roli čtenost nebo renomé toho časopisu? 

Pro mě bylo výzvou právě to, že se tam měnil ten koncept, který mi vyhovoval. Mělo to 

být něco mladého, svěžího, takže právě ta motivace byla, že můžu být u něčeho nového, 

co se rozbíhá, a můžu tam pracovat i za sebe. 

Změnila se během spolupráce návštěvnost vašeho blogu? 

No, ten blog teď trošku upadl, už to nestíhám. Dřív jsem dával posty jednou za dva tři 

dny, teď jsem rád, když to stihnu jednou za měsíc. Takže nemůžu říct, že by mi ta práce 

redaktora přinesla lepší křivky návštěvnosti. 

Jak se vyvíjel vaše spolupráce? 
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Když jsem řekl, že do toho jdu, tak se zrovna dělala dvě čísla – stará redakce dělala své 

poslední a my jsme se zabíhali. Takže jsme tam už měli připravená okna, určila se mi 

témata, která mám zpracovat. Výhodou bylo, že jsem i fotil, to bylo fajn. Měl jsem 

volnou ruku, co je na začínajícího redaktora opravdu perfektní, že jsem nebyl vázán na 

nikoho jiného, na fotografa a tak. Co jsem dělal na blogu, to jsem přenesl do redakční 

činnosti. Samozřejmě se mi vracely texty, že je potřeba to udělat jinak, ze začátku mě to 

trochu deprimovalo, že to neumím jinak napsat. Ale naštěstí v té době byla v redakci 

ještě editorka Eliška Všetíčková, taková velmi milá paní, paní v letech, která si už zažila 

své, takže ta mi byl takovou učitelkou, která mi hodně pomáhala. Janka mě 

usměrňovala, abychom se drželi naplánovaného konceptu. První číslo bylo velmi 

hektické, než si to všechno sedlo, druhé třetí číslo bylo opravdu – už i vedení uznalo, že 

se nám povedlo odvést dobrou práci. Šlo to postupně, v týmu jsme si sedli, tak to bylo 

fajn. 

A pochopila jsem správně, že vy jste byl rovnou redaktorem? 

Přesně tak. Já tam přišel jako ten kluk z ulice, který vůbec neměl představu, co to 

znamená mít okna, co ta redakční činnost obnáší. Opravdu jsem do toho byl vhozený, 

občas jsem udělal chyby, ale chybami se člověk učí. Takže to nebylo, že bych do toho 

došel postupně. 

A teď jste pořád redaktorem? 

Ano, ale externím. Mám tam dvě pravidelné rubriky. Musel jsem to odložit, protože 

jsme začali rozbíhat ty další věci. Redakční činnost se u mě začínala v únoru březnu a 

v té době jsem rozbíhal i firmu. Takže přes den jsem obíhal úřady a vyřizoval papíry, 

výrobu jsem si dělal sám a po večerech jsem pak seděl u počítače, psal články a sháněl, 

co jsem potřeboval. A vydržel jsem asi tak čtyři měsíce, pak už jsem si musel určit, co 

je prioritou. A tou byla ta firma – měl jsem v tom i peníze – protože jsem nemohl sedět 

na třech židlích, protože přitom jsem dělal ještě práci, kterou jsem měl do té doby, v té 

grafické firmě. Do toho ještě rodina. No a v červnu jsme šli na rodinnou dovolenou do 

Kanady, kde jsem si pročistil hlavu a uvědomil si, že dokážu fungovat i externě, že 

nemusím sedět v redakci. U mě je problém, a možná vám to řekne i Janka, že já se 

nemůžu cítit vázaný, mě nevyhovuje dělat od osmi do osmi. Třináct let jsem dělal na 

volné noze, takže se mi těžko přizpůsobovalo tomu režimu, to byla tak jediná věc, co 

jsme museli řešit. Janka ze mě asi musela mít vrásky, ale práci jsem vždy odevzdal, jak 

bylo domluvené. Ona mi vždy zadá úkoly a já je dodám. Občas do redakce zajdu, ale 

není to tak, že bych tam seděl, já neumím psát články na rozkaz. 

A bylo to tak, že to bylo vaše rozhodnutí a oni ho přijali? 
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Tam už došlo ke střetu, že tam byl tlak na mě, já jsem nechtěl Jance působit problémy, 

tak zašla za vedením a změnili jsme to na externí spolupráci. Místo mě tam nastoupila 

interní redaktorka.  

Jak vidíte tu spolupráci do budoucnosti? 

No… Ta spolupráce se ještě rozroste, půjde víc do hloubky, nezůstane to jen při tom 

externím. Uvidíme, jak se to vyvine, jsou tam některé interní věci, o kterých teď ještě 

nemůžu mluvit. Kdyby to bylo za měsíc dva, tak o tom můžu mluvit víc. Ale ta 

spolupráce určitě bude pokračovat. 

Jaké výhody a nevýhody vám přináší ta spolupráce? 

Tím, že jste v tom médiu, tak se dostáváte mnohem blíž k těm lidem z té gastronomie. 

Já ještě spolupracuju se Školou vaření, tam jsem v kontaktu s kuchaři, dostávám se do 

zázemí restaurací – ale je to na té úrovni FOODu. Ta možnost setkávat se s lidmi 

z gastronomie je opravdu zajímavá, já se od nich učím, tam je ta motivace, že se 

dostanu mezi opravdové kuchaře, že se od nich můžu učit. Také na tom blogu – fajn, 

mám tam nějaké recepty, ale tady už se to bere vážněji. Už se ty fotky mohou dostat 

někam do širšího publika. Je to možnost se dostat někam dál, i ty kontakty, rád cestuju, 

tak třeba ty kontakty a zkušenosti budou výhodou, kdybych chtěl jít pracovat třeba do 

zahraničního periodika. 

Kdybych se věnoval opravdu jen té práci redaktora, tak v tom nevidím nevýhody. Pro 

mě je to práce snů, fotím s fotografy, vařím – to, co jsem dělal na blogu, tak dělám tady 

to samé a ještě za to dostávám zaplaceno tak, že mě to dovede uživit. Možná, že si 

potřebuju udělat pořádek v hlavě, čím teda budu – fotografem, blogerem, redaktorem, 

paštikářem (smích). Nevýhody v tom nevidím. Každá práce potřebuje nějaké časové 

nasazení, které tomu člověk musí dát. Jen jedna věc – když jste na blogu, tak máte svou 

hlavu a děláte věci podle sebe. V redakci jste pod nějakým vedením, které má svou 

představu, které se musíte držet. Takže takovou jedinou nevýhodou je, když se 

nedovedete ztotožnit s těmi myšlenkami a názory vedení. Oni řeší čtenost, takže když 

my něco navrhneme, buďme jiní, tak oni to zavrhnou, protože si myslí, že ví, co lidé 

chtějí. To jediné. Na blogu jsem si napsal, co jsem chtěl, myslím, že ty lidi tam i bavila 

ta upřímnost, celkově si myslím, že to nemůže být divadlo, jen nějaké kulisy se zaječími 

úmysly udělat si reklamu. 

Takže vnímáte jako nevýhodu podřízení se redakčním pravidlům?  

Tam ta pravidla nejsou nějak striktní. Jen jednou za čas musíte překousnout to, o čem si 

myslíte, že nebude fungovat, že se to lidem nebude líbit. 

A co nutnost dodržovat etický kodex redakce? 
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S tím nemám problém, možná je to tím, že jsme se s vedením snažili vždy vycházet. 

Akceptuji jejich názory, nejsem konfliktní typ, ono v té redakční činnosti si to vždy 

dávám autorizovat člověku, kterého se to týká. S tímto nemám vůbec problém. 

Jak vnímáte nutnost dodržovat termíny?  

Termíny (smích). Já se opravdu považuju spíš za toho kreativního člověka, a kreativní 

člověk není moc vázaný termíny. Vždy jsem se je snažil dodržet, když jsem řekl, že to 

dnes bude, tak do půlnoci to bylo. Možná to chtěli na oběd, ale já jsem to dodal 

odpoledne nebo večer. Ale opravdu se snažím dodržet slovo, i když se mi stane, že to 

nedodržím na hodinu přesně. Ale termíny se v redakci musí dodržovat, když 

neodevzdám podklady na článek, tak grafička to nemůže zalomit a stojí… Je to ten 

souvislý cyklus, kdy musí být korektury, zalomení, kdy to musí do tisku. To jsem si 

opravdu musel zvyknout. To není jak na blogu. Přiznám se, že s tím občas mám 

problém, a je to moje osobní chyba, že mám milion aktivit. 

Jak vnímáte to, že vám někdo edituje text? 

S tím nemám problém. Když jsem nastupoval, tak s Eliškou jsme si dobře sedli, i 

stylově, takže ty zásahy tam byly minimálně. Teď je tam Johanka Křížková, s tou také 

nemám vůbec problémy. Když je potřeba něco opravit, tak chci vědět, proč to opravila, 

abych se toho příště vyvaroval, naučil se to. Protože potom to je práci i pro ni, že mi 

musí opravovat slova, texty. A také, abych se držel stylově, je to o tom učení, že se 

dostávám tam, kde bych měl být v tom psaní. 

Jak vnímáte, že jste si rozšířil okruh čtenářů o čtenáře časopisu?  

To mě samozřejmě těší. Možná je to teď brané tak, že jsem méně bloger a víc redaktor, 

že si řeknou, hm, od redaktora bych čekala víc. Ale prostě jsem ten obyčejný kluk, který 

k tomu tak nějak přišel. Já jsem si vždy představoval, že v těch redakcích sedí takoví 

nadlidi, ale to jsou obyčejní lidé, kteří to mají jako práci. 

Je váš blog výdělečný? 

Ne, jak říkám, ten blog je na mně, jestli napíšu nebo nenapíšu. Ozvaly se mi nějaké 

agentury na spolupráci, jestli bych nenapsal recenzi na tohle a tak. Já jsem jim vždy 

řekl, že na to rád napíšu recenzi, když s tím budu spokojený, ale ne, že od někoho 

vezmu peníze, tím se mu zavážu a budu muset psát něco, co se mi nelíbí. Ten blog má 

svou osobní stránku, do které nechci zasahovat, aby to zasahovalo do mého soukromí. 

Jak teda vnímáte to, že vás v redakci finančně ohodnotí? 

Tam už je to opravdu práce, je to jasné zadání, které máte splnit. Je to závazné, přesně 

to, co nechci na blogu, kde jsem to já, kde jsem upřímný, kde píšu i svoje chyby při 
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vaření, můžu si hrát s fotkami. V té redakci jsou pravidla, je to opravdu práce, která má 

být finančně ohodnocená. Ale zase je to práce, která mě baví. 

Máte autonomii ohledně výběru témat? 

Vždy se to dělá měsíc nebo dva dopředu, v redakci si sedneme a řekneme, co je potřeba. 

Dáváme návrhy, které jdou samozřejmě ke schválení vydavatelce, jestli s tím souhlasí. 

Když dostaneme OK, tak na tom jdeme pracovat. Vždy se na tom podílíme všichni, není 

to tak, že by to určoval jeden člověk, takhle bude vypadat to číslo. 

Musel jste oproti blogu nějak omezit obrazový doprovod? 

Tam je to spíš o komunikaci s grafičkou. Když jsem psal o prvním blogerovi, tak jsem 

přinesl první fotky, se kterými jsem byl osobně spokojený, ale grafička ne, tak jsem to 

musel jít přefotit, aby to odpovídalo jejich standardům. Takže tam je daný rozsah, do 

kterého se musím vejít, já ho vždycky přešlápnu, takže mě editorka musí osekat, ale 

myslím, že tam je to vyvážené. A v těchhle periodikách jde více o vizuál, takže fotky 

tam hrají větší úlohu a ty recepty jsou tam na doplnění. Myslím, že je to vyvážené, takže 

jsem to nepociťoval jako omezení. 

Co preferujete – psaní do časopisu nebo na blog? 

Na začátku jsem říkal, že mě deprimuje, že ten blog upadl, přitom si vždy říkám, že 

nejšťastnější jsem byl, když jsem si psal ten blog, to období, kdy jsem začínal. Na 

druhou stranu mám radost, že jsem se od toho blogu někam posunul. Ale blog je to 

podstatné. Když půjdu do restaurace, kde se mi bude líbit, a řeknu ve FOODu, že 

bychom o ní mohli napsat, a oni řeknou, že se to lidem nebude líbit, tak si to dám na 

blog. Ale zase v redakci, když dostanu nějaké zadání, tak je to pro mě velká radost, že 

se můžu s tím konkrétním člověkem sejít a poznat ho, že se můžu zabývat přípravou 

konkrétního jídla, takže je to vyvážené. 

Kdybyste si musel vybrat? 

Já pořád hledám cesty, jak dělat obojí. Mně opravdu vyhovuje redakční činnost i blog. 

Tomu blogu bych chtěl dát víc, na blogu se vyžívám v těch fotkách, v redakci zase víc 

píšu, takže je to vyvážené. 

 

Co je podle vás prestižnější, psaní na blog nebo časopisu? 

Podle mě si veřejnost myslí, že psaní do časopisu je super. Mám mnoho kamarádů 

blogerů, na Slovensku také, kde jsem navrhl projekt, že dáme dohromady komunitu 

foodblogerů. A ti sní o tom, že by jednou chtěli fotit nebo psát do časopisu. A já jsem 

možná měl štěstí, že si mě někdo všiml. Ale teď jsem odbočil – pro širokou veřejnost je 

ta prestiž v psaní časopisu. Když ale někam jdu a zmíním blog, tak lidé řeknou, wow, to 
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jsi ty, kdo ho píše? To je možná větší odměna než to, že píšu v časopise. Takže pro mě 

osobně asi víc ten blog – něco, co jsem vytvořil sám, kam jsem dal něco ze sebe. Ono i 

z blogu vzešlo to – jak jsem oslovil ke spolupráci ten Apetit a FOOD a nikdo se mi 

neozval – tak jsem si řekl fajn, nechcete mě, tak si udělám vlastní časopis. Oslovil jsem 

pár blogerů, se kterýma jsme si udělali pár čísel časopisu. Ty blogery to bavilo, lidé na 

to dobře reagovali, když to pak přestalo vycházet, tak se ptali, co se děje, proč už to 

nevychází. Pak už toho ale zase bylo moc, už jste zase v tom, že musíte plnit někoho 

očekávání. Očekává se, že každé číslo bude lepší a lepší. Někdo vám pak řekne, že 

předchozí číslo bylo lepší – na jednu stranu vás to motivuje, že chcete být lepší, ale je to 

pořád jen koníček a ti lidé si to pak příliš připouští. Už jdete dělat něco, že se chcete 

vyrovnat tomu vyššímu médiu. 

Kdybyste měl shrnout spolupráci celkově jako pozitivní nebo negativní zkušenost? 

Pozitivní, určitě, je to zkušenost. Moje představa blogera o té redakční činnosti byla 

trochu jiná – že si od rána do večera budu vařit, to se ale prostě nedá. Vy to děláte na 

základě nějakých podkladů a mnohdy jsou to hodiny prosezené před počítačem, 

s vařením to moc nemá. To samé je blogování – nafotit si to, upravit si to – někdy mě 

ten blog stál osm devět hodin práce, což je full-time, když to tak vezmete. Pro mě je ta 

redakční činnost obrovské pozitivum. Poznal jsem fotografy, za to jsem velmi vděčný, 

další lidi, všichni, kteří mě někam posunuli. 

Já jsem již na konci svých otázek, takže se závěrem zeptám, jestli je nějaká relevantní 

informace k té spolupráci, na co jsem se nezeptala, co by ještě mělo zaznít v tom 

rozhovoru. 

Asi nic. U nás ve FOODu je to tak, že 70 – 80 % obsahu si vytváříme sami, takže mě ze 

začátku docela vytáčelo, když někdo říkal, že kopírujeme jiný časopis. Kopíruje se, je to 

normální, ten obsah se vždy přebírá, ale na základě nějaké spolupráce, krást si to nikdo 

nemůže dovolit. Je za tím kvantum práce a ta redakce nemá deset lidí – my jsme byli 

čtyři a další, jako fotograf, které jsme přizvali. 
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Příloha č. 13: Rozhovor s Janou Vašákovou 

10. 1. 2014 

šéfredaktorka F.O.O.D. – spolupráce již skončila 

 

Jak jste se dozvěděla o blogu Tomáše? 

Tím, že já jsem, jako každý jiný v této branži, uživatelem Facebooku, nebo jsem na něm 

přihlášená, takže Tomáše a Foodissimo jsem našla na Facebooku tím, že ho lajkovali 

ostatní moji kamarádi. A v té branži, ti lidé, se kterými já se znám, tak vlastně o 

Tomášovi mluvili. Plus Tomáš spolupracuje s Chefparade a ti samozřejmě zase 

spolupracují s F.O.O.D.em a chodí nám nějaké pozvánky a známe se tak trošku 

navzájem, takže jsem se dozvěděla o Tomášovi tímto způsobem – přes Facebook. 

A čím vás ten blog zaujal? 

Mně se líbil tím, že byl takový jednoduchý, já samozřejmě, i když slovensky rozumím, 

tak nejsem úplně silná v tom, že bych dokázala slovensky mluvit nebo psát, takže i když 

si ten text přečtu, co tam Tomáš má ve slovenštině, tak mě nějakým způsobem osloví. 

Ale nedokážu posoudit, jak až moc je technicky správný. Ale líbila se mi právě ta 

jednoduchost v tom, že má ty recepty využitelné pro rodinu, nic složitého. A když jsou 

složitější, tak ten postup tam je detailně popsaný. Takže si myslím, že si každý dokáže 

ty recepty podle toho připravit. A ty fotky jsou hezké, mají náladovku. 

A od koho přišel impuls k psaní do toho časopisu? 

Já jsem si pozvala Tomáše na kafe a na férovku jsem mu nabídla práci redaktora pro 

F.O.O.D. Tím, že jsem znala tu jeho práci z internetu, z blogu, tak jsem mu nabídla post 

redaktora, aniž bych potřebovala vidět nějaké CV nebo nějaké texty dopředu. 

A jaká byla vaše motivace, abyste ho pozvala do té redakce, aby pro vás psal? 

Tak mně se to líbilo. Dá se říct, že v tu dobu jsem ještě žila jakoby v domnění toho, že 

blogeři dokážou fungovat svým způsobem jako žurnalisté, a že ten re-design časopisu 

F.O.O.D., to, jakým způsobem vlastně teď vypadá, tak vypovídá, nebo měl by oslovit 

větší skupinu lidí. I ty, kteří právě žijí a pohybují se mezi těmi blogery a mají vlastní 

blogy. Takže jim je to jakoby cílově bližší, když ty texty čtou také od blogera. Ale, 

možná i k tomu se potom v těch otázkách dostaneme, ono je velký rozdíl mezi tím, kdo 

má vystudovanou žurnalistiku, kdo píše a kdo dělá blogy. Protože ve finále člověk zjistí, 

že blogeři, a tím, že i já mám blog a jsem bloger, ale zároveň jsem redaktorka, takže my 

píšeme opravdu jiným způsobem. A v momentě, kdy se dostaneme k tomu, že máme 

napsat nějaký souvislý text, který není na blogu, tak je trošku jakoby takové škrcení, 
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protože člověk má pocit, že ze sebe musí dostat víc, než na co má. Protože ty blogy jsou 

samozřejmě o něčem jiném. My tam mluvíme o tom, že tohle uděláme, je to takové 

přirozené. Nabádáme, nemusíme myslet na to, co ten čtenář od nás očekává, protože 

tam je skupina lidí, které to prostě baví, proto ty blogy čtou. Ale v momentě, kdy se to 

dostane do tištěné podoby, tak časopisová varianta psaní je trošku odlišná. Takže 

blogeři občas zapadnou do toho, že vlastně nedokážou ten souvislý text ve finále 

redaktorsky napsat. 

Klidně tuto myšlenu ještě rozviňte, nebo ty rozdíly v tom psaní do časopisu a na blog. 

Tak za prvé, blogeři to dělají, zvlášť u toho jídla, tam není těžké napsat recept. Pokud 

má člověk vztah k jídlu a zná tak plus mínus techniku, a ten recept si uvaří a vidí, co 

funguje a co nefunguje, tak recept dokáže napsat. Ale potom jsou tam takové ty osobní 

texty, které ty lidi samozřejmě zajímají. Nebo nějaké poznatky, tipy, jakým způsobem 

to udělat. Když to píše redaktor, tak tam už je určitá zodpovědnost vůči tomu čtenáři, 

protože nejenže by si měl vyzkoušet ten recept jako bloger, v tom si myslím, že ti 

blogeři jsou ještě v plusu oproti redaktorovi, protože oni si to opravdu vyzkouší, ty 

postupy si nafotí, mají čas a mohou se s tím takzvaně mazlit. Kdežto redaktor k tomu 

musí přistupovat opravdu zodpovědně, protože ten čas za prvé nemá, nemůže si to tímto 

způsobem vymazlit, a za další, blog čte minimum lidí oproti čtenosti v tištěných 

médiích. Takže tam ta zodpovědnost je strašně velká a nesmí se stát chyba. V momentě, 

kdy se stane chyba, tak vlastně stačí jeden zklamaný čtenář a už se to s vámi veze. 

Kdežto na tom blogu vám tam maximálně někdo dá komentář: Toto se mi prostě 

nepovedlo, bla bla bla… Takže v momentě, kdy se bloger dostane k tomu, že má psát 

pro časopis, tak začne být většinou nervózní, protože technicky není zdatný. On vlastně 

nemá takovou tu techniku psaní. První věc je, aby to čtenář maximálně pochopil, což 

plus mínus jde, a druhá věc je, že musíme mít ty informace natolik ověřené, že se nám 

nesmí stát, že by tam opravdu něco proklouzlo. A potom třeba další věc je, že na blogu 

si můžete zvolit jakoukoliv délku textu, ale v časopisu jste vlastně závislí i na grafice. 

Takže najednou recept, který by se klidně vešel na půl strany A4, tak vy ho musíte 

zkrátit třeba o polovinu. A v tom momentě je strašně podstatné udržet ten text na uzdě, 

aby čtenář pochopil od A do Z, jak se ten recept připravuje. Ale v momentě, kdy ho 

vlastně zkrátíte, takzvaně na drsno, tak se najednou může stát, že ten čtenář to podle 

toho neuvaří. Takže ta zodpovědnost tam je prostě jiná, není takové uvolněné a 

nemůžete si tam svým způsobem dělat úplně, co chcete.  

Jakým způsobem zapadal Tomášův blog do koncepce vašeho časopisu? 
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Tam si myslím, že naprosto báječně, protože Tomáš využívá čerstvých surovin, surovin, 

které jsou běžně dostupné, surovin, které jsou buďto u nás jakoby zavedené od babiček, 

od prababiček a znovu objevené, anebo jsou to suroviny, které na náš trh přicházejí a 

jsou něčím zajímavé a mohou oslovit právě v té improvizaci v těch receptech. Takže 

tato jednoduchost, krása a zároveň využití těch chutí si myslím, že Tomáš maximálně 

v tom blogu splňuje. 

A když jste se rozhodovala, jestli ho oslovíte, rozhodovala tam nějak čtenost jeho blogu? 

Ne, vůbec. 

A popularita? 

To také ne, protože vlastně na tom Facebooku vidíte vlastně jenom ty lajky těch přátel, 

které Tomáš má vedené, takže ti mu to olajkují a jestli má dvacet, třicet, sto lajků 

vlastně nezviditelňuje, kolik těch kliků na ten foodblog je reálných. Takže k tomu číslu, 

pokud on ho sám nezveřejní, tak vy se k tomu nedostanete. Takže tam já tu čtenost u 

něho nevím, ale mě spíš u Tomáše nadchlo to, že je takový nadšenec. Je to vlastně 

mladý kluk, který o jídle přemýšlí, žije jím, dokáže ho využít ve svůj prospěch, ať už 

pro tělo, ať už pro tu atmosféru. A má k němu takový vztah, jaký má. Takže to hrálo 

v tu chvíli pro mě největší roli. A to, že by to prostě byla nějaká mladá krev, nějaký 

přínos do toho časopisu, který to v tu chvíli opravdu potřeboval. 

A změnila se nějak čtenost vašeho časopisu, když pro vás začal Tomáš psát? 

Tak já si myslím, že určitě foodblogeři projevili zájem, že tam najednou… Ten koncept 

toho re-designu časopisu F.O.O.D., který proběhl v květnu v roce 2013, první číslo, 

které přišlo s tímto re-designem, který měl oslovit větší šíři čtenářů ohledně věku, bylo 

květnové- Měli tam být i takoví ti mladší nadšenci, kteří se do toho jídla pouští. Protože 

původní verze časopisu F.O.O.D. byla více gastronomická, byla pro sféru spíše 

profesionálu než amatérů. A ten re-design, jak jím F.O.O.D. prošel, ten můj koncept, že 

tam budou blogeři jako je to ve světě, a i tím, že k těm blogerům mám vztah, že sama 

jsem vycházela z blogu, takže šlo o to, aby se k tomu dostali i ti nadšenci, ti amatéři, 

které to baví dělat a nepovažují se za bůhvíjaké kuchaře, ale mají vztah k tomu jídlu. To 

se povedlo a díky tomu si myslím, že Tomáš fungoval jako člověk, který mohl být vůči 

těm ostatním interaktivní, mohl jim ukázat, že bloger může dělat takovýto časopis, a že 

se k němu staví pozitivně. Že říká OK, tohle čtěte, protože vám to může něco dát. Takže 

ta čtenost v rámci této komunity se určitě zvedla. 

A kdybyste mi teď podrobněji popsala, jak se vyvíjela ta spolupráce?  

Tak já tím, že jsem Tomášovi rovnou nabídla post redaktora, samozřejmě nějakou chvíli 

se rozmýšlel, jestli tu práci vzít, byl to jeho sen, svým způsobem splněný sen, akorát 
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v tu chvíli jsme si asi ani jeden neuvědomovali, co úplně to obnáší, jestli je schopný to 

dát, nebo není. A s těmi aktivitami, které Tomáš v tu dobu měl, že rozjížděl ty paštiky, 

dělal blog, měl doma malého Adámka a vlastně potom druhé těhotenství, tak tam to 

bylo, že vlastně Tomáš se snažil stoprocentně, možná stopadesátiprocentně splnit svoji 

práci, ale ta kapacita pro něj nebyla možná. Časově to prostě nedával a byl z toho trošku 

nervózní, že to není úplně práce, vlastně v češtině, on najednou fungoval v češtině. My 

naštěstí máme editorku, takže editorka to vlastně přepisovala, když tam měl nějaké 

slova, která v té češtině úplně neodpovídala. Takže ta podpora tam byla a Tomáš se 

opravdu hodně dlouho snažil a potom jsme se rozhodli, že vlastně bude s námi fungovat 

externě, na externí bázi spolupráce. Protože toho prostě na něj bylo příliš a na té kvalitě 

toho textu se to potom i nějakým způsobem ukázalo. Takže jsme z normálního 

redaktora časem přešli na externího redaktora a Tomáš pro nás začal připravovat 

foodblogery, nebo vlastně od začátku jel tu sekci Foodblogeři ve F.O.O.D., a ta mu byla 

jakoby ponechána, takže externě dělal už jenom ty foodblogery.  

Jaké má ta vaše spolupráce vyhlídky do budoucna? 

V tuto chvíli jsme s Tomášem přestali spolupracovat. 

Aha, tak to nevím. 

V lednu, kdy měl Tomáš teď akorát příští týden nastupovat na pozici slovenského 

editora pro slovenskou mutaci F.O.O.D. Protože měl Tomáš zdravotní a časové 

problémy, tak jsme se dohodli, že tu spolupráci pro teď ukončíme. 

A myslíte, že třeba v budoucnu by šlo navázat? 

Já myslím, že se tomu ani jeden nebráníme, že uvidíme, co ten čas přinese, ale teď 

v první řadě je potřeba, aby se to vše srovnalo, uklidnilo. A když Tomáš bude mít 

kapacitu a my budeme mít kapacitu, tak rozhodně s Tomášem normálně kamarádíme, 

fungujeme. 

Takže důvodem nebyla nespokojenost s jeho prací? 

To ne, spíše časový a zdravotní stav. A vlastně Tomáš se vzdal té funkce slovenského 

editora kvůli zdravotním důvodům. 

Teď se zeptám na širokou otázku, jaké jsou výhody a nevýhody této spolupráce?  

Tak to je vesměs to, co jsem říkala. Blogeři jsou nadšenci, kteří umí psát v internetové 

podobě. Ten internetový text je trošku jiný, může být kratší, může být i delší, to jak 

jsem zmínila, a tam je neomezuje nic. Neomezuje je vlastně stylizace těch slov, 

neomezuje je nějaká korektura, i když se samozřejmě snaží, aby ty texty byly 

bezchybné, neomezuje je čas, mohou si to tam dát kdykoliv mají tu sílu a chuť, mohou 

si to tam dát svým způsobem, jak chtějí. Kdežto v tom časopisu existuje harmonogram, 
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to znamená, že nikdo nepočká, až zrovna budete mít čas nebo chuť to publikovat, nebo 

vyfotit a publikovat. A ten text je opravdu odlišný. I když se sebevíc budeme snažit ten 

text přizpůsobit těm blogerům, tak to úplně nejde. Možná v knize ano, ale ani tam si 

nejsem úplně jistá. Ale v té tištěné podobě je to opravdu jiné a nejde to aplikovat tak, že 

bychom vzali text blogera a jenom ho přesunuli do časopisové formy. A potom další 

věc je, že u foodblogerů, kteří si fotí ty recepty, tak ty fotky jsou většinou kvůli 

programu. Tam se spolupracuje na administrativní bázi WordPressu a dalších 

podobných programů, které si můžete stáhnout a sami je nějakým způsobem 

zaopatřovat, tak ty fotky jsou většinou na šířku, některé jsou výřezové, málokdy se 

stane, že tam vidíte fotku na výšku, to jsou většinou spíš ty cizí blogy než tady, a ty 

fotky nejsou v takové kvalitě. Kdežto pro ten časopis musíte počítat s tím, že zaprvé 

tisková kvalita, dostatečná ostrost fotografie, abychom ji mohli vytisknout, a 

samozřejmě tam musíme počítat s tím, že vkládáme do fotografie texty. Je to prostě 

jiné, takže i ta podoba je vlastně jiná. Že najednou nemůžeme vzít foodblogera a říct, 

pokud to není profesionální fotograf, toto nám tady vyfoť a my to dáme k tomu textu 

toho blogu – toto nejde takto aplikovat v té tištěné podobě.  

Jak vnímáte to, že jste předem věděla, o čem a jakým stylem Tomáš píše? 

Teď úplně nerozumím té otázce… 

Je to výhoda nebo nevýhoda, že jste věděla, do čeho jdete? 

Já tomu nerozumím, na co mám odpovědět. Jestli mám odpovědět na to, že jsem si 

přečetla jeho texty, zvolila jsem si ho jako redaktora a očekávala jsem od něj nějaký 

výsledek? 

V podstatě ano.  

To jsem tam vesměs řekla. 

Je spolupráce s blogerem ekonomičtější než zaměstnávat zaměstnance? 

Jako finančně? 

Ano. 

Tak Tomáš měl od nás vždy normální cenu, jako by měl normální profesionální 

redaktor. Samozřejmě je něco jiného, když se u nás profilují blogeři typu, že máme 

třeba rubriku, která se jmenuje duel, a tam postavíme profesionála proti nadšenci. 

A v ten moment my samozřejmě využíváme zajímavých lidí, jako třeba je Markéta 

Pavleje, kdy ta nám jde svým receptem proti nějakému odborníkovi, tam proplácíme 

akorát ingredience a ti lidé to dělají vlastně jako svoje promo. Takže v tu chvíli mi jim 

neplatíme. Ale samozřejmě v momentu, kdy nám odvádějí práci typu, že nám 

odevzdávají text, tak jsou za to honorovaní úplně stejně, jako redaktoři. Úplně stejně. 
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Měl Tomáš autonomii ohledně výběru témat? 

To je také trošku složitější, protože vlastně my vytváříme takzvané okno, to je obsah 

časopisu, relativně hodně dopředu. To je kvůli inzerci, je to kvůli obchodu a 

samozřejmě ten obsah vytvářím já, na základě i toho, co by se mohlo využít k prodeji 

inzerce do časopisu. Protože co si budeme povídat, ta tento časopis živí. Takže já 

vytvořím nějaká témata, ale samozřejmě probíhají redakční schůzky, na kterých mi 

mohou všichni z redakce říci své náměty, vždy do toho čísla, které bude, když 

připravuji takzvaná okna. Takže Tomáš se vyjadřoval k tomu, co by třeba chtěl, a když 

se to hodilo tematicky, tak jsem to začlenila a ty články tam normálně prošly a byly. Ale 

co se týče foodblogerů, tak Tomáš věděl dopředu hlavní témata jednotlivých čísel a 

dával mi nabídky blogerů, kteří se na to hodí, a dával mi nabídky receptů, které lze 

využít do toho textu.  A tam měl volnou ruku, u foodblogerů měl vždycky volnou ruku. 

U článků se to vždy odvíjelo od toho, co bylo prostě potřeba tematicky začlenit. 

Jak vnímáte to, že měl Tomáš autonomii na svém blogu napsat co chtěl? Neobávali jste 

se tam možného poškození jména časopisu? 

Ne, to už je prostě o lidech. V momentě, kdy by vlastně něco takového udělal, tak svým 

způsobem si neškrtne v této branži. Takže toho si jsou lidé vědomi a je to prostě čistě na 

jejich zodpovědnosti. Samozřejmě podepisují nějakou smlouvu o mlčenlivosti, ale 

jenom vůči dalšímu tištěnému mediu. To znamená, že i když Tomáš dělal paštiky, tak 

zároveň měl reklamu u nás, ale zároveň mohl být i v Apetitu, jakožto vlastně jediné naší 

konkurenci. Takže v tomto se mu žádná, dá se říci vůle, nebrala, ale zároveň on věděl, 

že nemůže přijít do Apetitu a nabídnout článek, když věděl, že prostě tady ten článek 

takový je. Takže on pro nás tyto věci zpracovával, nesměl o tom nikde mluvit, ale to už 

za ním nepřijdete a neřeknete, nesmíš o tom mluvit, takhle to nefunguje. Prostě ti lidé 

vědí, že v momentě, kdy něco připravují, tak je to opravdu čistě na jejich 

zodpovědnosti. Zvlášť proto, že oni jsou jako externisté, oni si prostě nemohou dovolit 

někde ztratit svoje dobré jméno. V momentě, kdy by něco takového udělal, tak opravdu 

si v té branži už neškrtne. 

A jak je to s blogery, pokud to porovnáte třeba jako externisté oproti interní redakci, 

s dodržováním termínů, rozsahu a tématu? 

Většinou s tím nemíváme problém. To musí být třeba dovolené, nebo že je třeba něco 

na poslední chvíli, ale jako není to tak kompromitující. 

Uváděli jste Tomáše jako blogera u článků, nebo jako součást redakce? 

Taky. On byl většinou vedený jako redaktor, ale zároveň když tam byl větší 

medailonek, tak i prostě jako foodbloger.  
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Co je podle Vás prestižnější, psaní na blog nebo do časopisu?  

Já si myslím, že většina těch foodblogerů touží po tom dělat tištěná média. Ono je to 

takové, že ten foodblog je čistě osobní záležitost, ale i když si myslím, že je to čím dál 

tím lepší, a v cizině to tak funguje, že většinou ta čtenost u některých těch blogů se 

zvedne ještě více než čtenost tištěného časopisu. Ale je to o tom, že vy dostanete něco 

fyzicky. Je to takový ten pocit, jako když dostanete první knížku z tiskárny. Je to něco, 

co můžete hmatatelně držet v těch rukách a vlastně se nějakým způsobem tím 

reprezentujete, ukazujete se tomu světu, že vlastně jste někde v něčem, co támhle bude 

kolovat prostě po republice. Takže je to spíše o té prestiži, že pokud je ten časopis 

kvalitní, pokud je takzvaně jejich gustem, tak si myslím, že tamta jakoby touha, ten cíl 

toho, někde tam na tom vysokém stupínku, pro ty blogery je, něco takového s těmi 

časopisy dělat. 

A celkově tu spolupráci můžete zhodnotit jako pozitivní nebo jako negativní zkušenost? 

Já bych řekla, že pozitivní, protože přesně to, co těm časopisům chybí, protože časopisy 

jsou dnes často jakoby kostnaté a úplně neuvažují, když to řeknu globálně, jakože 

časopisy, nebudu mluvit o lidech, ale časopisech, za tím stojí hrozně moc lidí. Ať už je 

to redakce, ať už je to obchod, ať už je to marketing, jsou tam jednotlivé složky, které 

dohromady vytvoří vlastně finální produkt, a to je ten časopis, tak v tomto duchu jsou ty 

časopisy dost často kostnaté. Jsou umělé, nevypovídají o tom, co vlastně lidi opravdu 

baví, co vlastně chtějí, je to nějaká manufaktura, která jede a očekává, že získá peníze 

nazpátek. Takže v některých příkladech se jedná spíše o kvantitu, než o tu kvalitu. 

Kdežto ty blogy mají vlastně tu výhodu, že si tam opravdu dají jenom to, co chtějí, 

nikdo je neomezuje v inzerci. Je to prostě takové nadšené, osobní, oni vytvářejí určitou 

komunitu těch lidí, což v té online verzi jde, oproti té tištěné. Takže zpětně já to vidím 

jako velké plus, jako velký přínos toho, že právě tu kostnatost díky těmto lidem, těm 

nadšencům, kteří ještě nejsou v těch médiích tak úplně otřískaní jako my, co v nich 

prostě fungujeme celou dobu, tak oni tomu dají tu šťávu, tu jiskru, něco co prostě může 

nadchnout ty lidi, kteří právě těmi médii nejsou takzvaně zdementnělí. 

Hezký termín. 

No ono to tak bohužel je, dělám v médiích dvacet let a opravdu, je to deformace. 

Strašná deformace. A ti foodblogeři prostě fungují tak, že mají tu jiskru, jsou nadšení, 

dokážou do toho dostat trošku té šťávy.  

Existuje nějaká relevantní informace k té spolupráci, na co jsem se nezeptala, co by 

ještě mělo zaznít v tomto rozhovoru? 

Ne, myslím si, že ne. 


