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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou novináře, který se řadí 

k etnické/národnostní menšině, v redakcích celostátních médií v České republice. Jejím 

cílem je vysvětlit, jak chápou menšinoví novináři v České republice svoji profesní roli a 

jaký vliv má na jejich profesní sebepojetí a uplatnění v redakci etnická identita. Práce si 

rovněž klade za cíl zjistit, do jaké míry jsou v redakcích uplatňovány principy diversity 

managementu a jak je nadřízení menšinových novinářů sledují a hodnotí.  

Teoretická část práce se zaměřuje na profesionalizaci povolání novináře a jeho 

profesní roli a konstruování identity a etnické identity menšinového novináře v rámci 

redakce. Rovněž práce představuje prvky diversity managementu a jeho aplikaci 

v redakcích médií.  

V empirické části výzkumu je analýzou rozhovorů zhodnocena nejen konstrukce 

a interakce profesní a etnické identity samotného novináře v českých médiích, jeho 

působení v redakci, ale rovněž náhled nadřízených a aplikace principů diversity 

managementu v oblasti redakcí celostátních médií České republiky. Práce pokrývá 

oblast tištěných a audiovizuálních médií. 

  

Abstract 

 The diploma thesis deals with a characteristic of a journalist, who belongs to an 

ethnic/national minority, in the newsrooms of nationwide media in the Czech Republic. 

Its aim is to explain, how the minority journalist understand their professional role and 

what effect their ethnic identity has on their professional self-concept in the newsroom. 

The work also aims to determine the extent to which the principles of diversity 

management are applied in the newsrooms and how the management supervisors 

monitor and evaluate them.   
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The theoretical part of the thesis focuses on professionalisation of the profession 

of journalists, their role and the construction of identity and ethnic identity of minority 

journalists in the newsroom. The work also represents the elements of diversity 

management and its application in the newsrooms.   

In the empirical part of the research by means of analysis of the interviews not 

only structure and interaction of professional and ethnic identity of the journalists in the 

Czech media and their tenure at the newspapers, but also a supervisors’ point of view 

and the application of the principles of the diversity management in the area of Czech 

nationwide media are evaluated. The work covers the printed and audio-visual media. 
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Úvod 

 Představa o osobě novináře se v průběhu staletí značně pozměnila. Zatímco 

dříve převažovala v rámci zkoumání médií zejména analýza obsahové stránky textu, 

nyní se trendy výzkumu současných médií 21. století zaměřují na otázky vztahující se 

k fungování médií jako ekonomického subjektu. Zabývají se zejména klesajícími zisky 

z tištěného sektoru, které signalizují postupný pokles zájmu o papírová média a nárůst 

zájmu o elektronická média, či prolínání médií a politiky v otázce vlastnictví mediálních 

korporací. Předmětem diskuze je posléze fungování mediálního trhu jako celku a vztahy 

v redakci. Za těmito okruhy následuje osoba novináře, tedy tvůrce samotného obsahu, 

jenž je ovlivňován mnohými faktory, které nemusí být nutně spjaty s ekonomickými 

zájmy jeho zaměstnavatele.  

Novinář a jeho práce se vyvíjela souběžně s rozvojem masových médií, rovněž 

tedy v pojetí novináře můžeme pozorovat v průběhu dějin rozličné změny. Jirák a 

Köpplová vymezují tendence, které ukazují na směřování „k profesionalizaci (rozvoj 

novinářského vzdělávání, novinářské organizace) či naopak k deprofesionalizaci 

(stagnace novinářského vzdělávání, oslabování vlivu novinářských organizací), ale také 

dopad dobového, ekonomického či politického kontextu na výkon povolání nebo vliv 

technologií na podobu novinářské práce“ (Jirák, Köpplová, 2011: 21). Hallin a Mancini 

(2008) zdůrazňují působení historického vývoje událostí na daném území za klíčový 

faktor, který vymezil výslednou podobu mediálních systémů. Vydělují tři příkladové 

typy systémů médií, ve kterých se odlišují role novinářů a jejich postavení. Zatímco 

středomořskému modelu například ve Španělsku je přisuzována nižší míra 

profesionalizace, zato větší propojení médií a politického systému, ve severo-

středoevropském modelu odpovídajícímu zemím Beneluxu, Německu či severským 

zemím je rozeznávána silná profesionalizace a institucionalizovaná autoregulace. 

Severoatlantickému modelu, do kterého spadají USA, Kanada či Velká Británie, 

odpovídá rovněž silná profesionalizace s neinstitucionalizovanou autoregulací (Hallin, 

Mancini, 2008: 35–37). 

V českém prostředí se pojetí novinářského povolání pozměnilo zejména 

s transformacemi médií po roce 1989 a se vznikem samostatné České republiky. 

Zatímco do roku 1938 vyznačovalo novinářské prostředí určité znaky severo-

středoevropského modelu, po roce 1939 se stala média nástrojem řízené práce 
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s veřejným míněním, podřizují se kontrole a budují se jako centralizovaný systém. 

V něm se stala média „osvětovými, výchovnými a přesvědčovacími institucemi“ (Jirák, 

Köpplová, 2009: 251). V tomto období sdílí znaky spíše středomořského modelu.  Po 

roce 1989 sílí vliv liberálního modelu v celé západní Evropě a po nástupu demokracie 

přichází nejvýznamnější změna, a to deregulace médií a privatizace. Mezi 

charakteristiky dnešního českého mediálního prostředí zejména z hlediska zaměstnanců 

uvádí Trampota a Jirák (Hallin, Mancini, 2008: 4) například implicitní politickou 

inklinaci deníků z hlediska autorů a ovlivnění obsahu či slabé postavení profesních 

sdružení. 

S nástupem elektronických médií se rovněž pojí i změna v chápání osoby 

novináře. Dějiny žurnalistiky mají, jak již bylo řečeno, vlastní historický vývoj. 

Köpplová (2011: 27–29) rozlišuje do konce středověku období prežurnalistické, kdy 

zprávy rozšiřovali potulní pěvci, písaři či mniši, ale také vyslanci a úředníci 

panovnických dvorů. Následoval raný novověk a období dopisovatelské, kdy tuto funkci 

plnili zejména tiskaři a poštmistři. Řadili se k nim ale rovněž řemeslníci, bankéři, 

umělci, vědci či obecně lidé ze vzdělaných vrstev. V období spisovatelské žurnalistiky 

se role žurnalistů a vydavatelů ujali spisovatelé a učenci. Období redakční žurnalistiky 

tak, jak je v povědomí veřejnosti dnes, začíná v polovině 19. století a končí v 70. letech 

20. století. V té době se utváří agenturní zpravodajství, později se začíná vydělovat 

inzerce a distribuce – mění se celá organizace novinářské práce. 70.–90. léta se nesou ve 

znamení redakčně-technické žurnalistiky, kdy počínají být novináři závislí na 

technologiích a žurnalistika se začíná rozvíjet v elektronické podobě. Od 90. let do 

současnosti je pak žurnalistika formována internetem a on-line předáváním informací. 

Tato situace nabízí novináři další příležitost pracovat pro média, a to pro ta internetová. 

Rovněž ale novináře staví do konkurence k čím dál více se rozvíjejícímu občanskému 

žurnalistovi z řad veřejnosti, který hojně využívá sociální sítě. 

Těmto změnám, které přicházejí zvnějšku, se novinář musí přizpůsobit, pokud 

chce se svým povoláním udržet krok. Jaký je ale novinář z té vnitřní stránky? Lze 

nějakým způsobem charakterizovat člověka, který se podílí na zpracování obsahů a 

jejich publikování v médiích? Filmové a knižní prostředí, podle McNaira jedno 

z hlavních zdrojů reprezentace žurnalistiky v západní populární kultuře (McNair, 2010: 

13), s oblibou vykresluje postavu novináře ve velice extrémních tendencích. 
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Nejčastějším zobrazením (McNair, 2010: 34) je velice zaneprázdněný člověk, který je 

pohlcený svým profesním životem. Stres z pracovního vypětí odbourává cigaretou a 

sklenkou alkoholu a díky jeho životnímu stylu má sklon uchylovat se k ironii a 

sarkasmu. Často má rovněž brašnu a poznámkový blok a na pracovním stole telefon, 

který neustále využívá. Takové zobrazení je ale spíše výsledkem procesu stereotypizace, 

jenž se nevyhne zjednodušení každé profese. Zpravodajství je někdy charakterizováno 

jako produkt, který prezentuje „pohled bílého heterogenního muže ze střední třídy 

(Trampota, 2006: 92). Tato idea se konstruuje z faktu, že lidé z redakcí zastupují jeden 

určitý proud, tj. sdílí podobné názory, původ či barvu kůže. Tato diplomová práce se 

zaměřuje na novináře v České republice pocházející z řad etnické/národnostní menšiny, 

kteří se od ostatních „odlišují“ svým etnickým původem. 

Původ, ze kterého novinář pochází, je jedním z kritérií, které se mohou promítat 

do výsledné podoby mediálního výstupu. Hall charakterizuje tzv. proces reprezentace, 

prostřednictvím kterého členové kultury používají jazyk (široce definovaný jako každý 

systém, který rozmisťuje znaky, každý systém přiřazující význam), aby vytvořili 

význam (Hall, 2003: 61). Už touto definicí sděluje autor premisu, že „věci“ – předměty, 

lidé, události ve světě – „v sobě“ nenesou žádný stálý, konečný nebo pravdivý význam. 

Naopak – ti, kdo – ve společnosti, v lidské kultuře – věcem dávají význam, jsou právě 

lidé. Hall (2003) rovněž uvádí, že neexistuje záruka, že všechny objekty v dané kultuře 

budou mít odpovídající význam v kultuře jiné právě proto, že se kultury liší, někdy 

radikálně, svými kódy – způsoby, kterými rozdělují, třídí a přiřazují významy světu. 

Tedy jednou z důležitých myšlenek reprezentace je přijetí určitého stupně kulturního 

relativismu mezi jednou a druhou kulturou, a tedy potřeby překladu, když přecházíme 

z jedné myšlenkové soustavy jedné, či druhé kultury. 

Diplomová práce si klade za cíl charakterizovat sebepojetí novináře, který je 

rovněž příslušníkem etnické/národnostní menšiny v České republice, a jeho role 

v redakcích celostátních médií. Stanovuje si za cíl vysvětlit, jak chápou menšinoví 

novináři v České republice svoji profesní roli a jaký vliv má na jejich profesní 

sebepojetí a uplatnění v redakci jejich etnická identita. Práce si rovněž předurčuje zjistit, 

do jaké míry jsou v redakcích uplatňovány principy diversity managementu a jak jej 

nadřízení oslovených novinářů sledují a hodnotí.  
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Záměrem výzkumu není ověřit předem stanovené hypotézy, ale zprostředkovat a 

popsat pocity, postoje, hodnoty a zkušenosti specifické skupiny novinářů a jejich 

nadřízených a na základě jednotlivých výpovědí hledat paralely a zkoumat odlišnosti, 

které by mohly k definování hypotéz přispět. 

Teoretická část práce se zaměřuje na otázku identity a etnické identity, na vývoj 

představ o povolání novináře a vývoj profesionalizaci tohoto povolání. Cílí na to, jak 

novinář vnímá svou profesní roli a na konstruování identity a etnické identity 

menšinového novináře v rámci redakce. Druhá část teoretické sekce představuje prvky 

diversity managementu a jeho možnou aplikaci v redakcích médií.  

V empirické části výzkumu je kvalitativní analýzou polostrukturovaných 

rozhovorů zhodnocena nejen konstrukce a interakce profesní a etnické identity 

samotného novináře v českých médiích, jeho působení v redakci, ale rovněž náhled 

nadřízených a aplikace principů diversity managementu v oblasti redakcí celostátních 

médií České republiky. Práce pokrývá oblast tištěných a audiovizuálních médií. 

Cílem této studie je tedy nastínit, jakým způsobem zmínění novináři nahlížejí na 

sebeprezentaci své profese, jak vnímají atributy spojené s výkonem jejich profese a 

které vlastnosti přičítají osobní profesní sebedefinici. Nejedná se o práci, která pohlíží 

na novináře jako celek, či o snahu o analýzu statutu novináře jako profese ve 

společnosti. Otázkou, která si tato práce klade, je, jakým způsobem se tito novináři ve 

společnosti vnímají a jak přistupují k jejich roli na mediálním trhu. 

 

 

 

Odklonění od tezí 

Mým původním cílem bylo provést rozhovory s deseti novináři. Tento záměr 

nebyl nesplnitelný, díky primárnímu počtu dvanácti potenciálních respondentů. Tři 

respondenti se ale nemohli výzkumu zúčastnit, proto se posléze jejich počet ustálil na 

devíti.  
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V práci byly rovněž vynechány dvě podkapitoly, a to „Vztah médií a menšin,“ 

která byla shledána irelevantní a příliš rozsáhlou pro možnosti této práce. Téma 

novináře z řad menšiny, jenž se objevuje v tezích jako samostatná kapitola, se vyskytuje 

v třetí části teoretické práce a zabývá se jím zejména analytická část práce. 

 

1 Teoretická část 

1.1 Identita 

Předmětem zkoumání této práce je osoba novináře z řad etnické/národnostní 

menšiny. V teoretické části je třeba se nejdříve věnovat pojmu identita a etnická 

identita; termínům, jež vymezují základní rámec této práce.  

Práce zkoumá nejen osobnost novináře, ale také jeho fungování v rámci redakce 

celostátních médií a navazuje tak na základní predispozici otázky identity, a to fakt, že 

identita se definuje společně v rámci sociálního světa, ve kterém se jedinec jako nositel 

individuální identity pohybuje a vůči kterému se vymezuje (Hayes, 1998: 34). Na 

definici identity se můžeme dívat z několika úhlů pohledu. Pro účely této práce je 

potřeba zejména nastínit náhled psychologický a náhled společensko-vědní, kterým 

vysvětlíme utváření obsahu identity sociální.  

Identita člověka se řadí k sociálněpsychologickým aspektům osobnosti, které 

jsou formovány zejména interakcí osobnosti v rámci společnosti a obecně „sociálním 

prostředím jedince“ (Nakonečný, 2009: 440). Osobnost tvoří kromě identity, jak uvádí 

Slaměník a Výrost (2008), rovněž například „sebesystém“ či „vztah k vlastnímu já.“ 

Nakonečný definuje identitu jako „vědomí smysluplné entity a nepřerušovaného bytí 

jedince, jež není pouhým souhrnem dílčích identifikací, ale nově vzniklou kvalitou 

vlastností a postojů, projevující se v sebeuvědomění, sebepojetí a uceleném 

sebeprožívání“ (Nakonečný, 2009: 438). Termín identita lze zaměnit s pojmem 

totožnost, někdy se rovněž identita uvádí jako synonymní výraz ega, i když se například 

Nakonečný (2009) či Slaměník a Výrost (2008) přiklánějí k identitě jako podřazené 

kategorii; tedy jedné ze složek ega. Slaměník a Výrost (2008: 135) uvádějí, že struktura 

identity je tvořena „a) sumou předchozích identifikací, b) vrozenými vlohami a 
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získanými osobnostními dispozicemi a c) možnostmi, které v dané době nabízí jedinci 

společnost.“  

Pojmu identita můžeme rozumět v rámci dvou odlišných významových celků. 

Jako první se rozlišuje identita osobní a jako druhý identita sociální. Z názvu „osobní 

identita“ již vyplývá, že toto chápání totožnosti směřuje zejména k vnitřnímu pojetí sebe 

samého. Člověk si v rámci osobní identity uvědomuje své vlastnosti, schopnosti či 

postoje. Nakonečný (2009: 449) ji nazývá jako složku „vědomí já.“ Právě osobní 

identita je vědomí člověka o sobě samém, které přetrvává bez ohledu na plynutí času, 

společenské změny, změny v sociálních rolích či v jejich chápání. Macek a Smékal 

(2002: 45) uvádějí, že díky složce osobní identity, která identifikuje to, jak se člověk 

hodnotí, a vymezuje ve vztahu k druhým, jak interpretuje svoje chování a jednání podle 

osvojených morálních kritérií, má klíčový význam pro to, jak se bude chovat v interakci 

s ostatními a jak se v budoucnu  zachová; zdali „prosociálně“ (altruisticky), nebo 

„asociálně“ (egoisticky).  

Oproti tomu, k sociální identitě je potřeba přistupovat jako k „vědomí [člověka] 

příslušnosti k určité nebo určitým sociálním skupinám” (Nakonečný, 2009: 449), které 

doplňují celistvý koncept osobnosti člověka. Toto rozdělení lze ještě dále rozšířit na dvě 

podskupiny, a to příslušnost k sociálním skupinám a přijetí sociálních rolí. Všechny 

role, které jedinec hodnotí jako významné a se kterými se v průběhu vývoje identifikuje, 

vytvářejí celek, který reprezentuje společenskou identitu daného jedince. Zahrnuje 

v sobě procesy jako „přijetí sociálních rolí, osobnostní angažování se v roli, 

vyrovnávání se s novou nebo změněnou rolí, využíváním rolí k sebeprezentaci“ (Macek, 

Smékal, 2002: 49). Druhá podskupina, tzv. skupinová identita, se vyznačuje tím, že u 

jedince proběhne proces identifikace s touto skupinou. To, v čem se jedinec identifikuje 

(ztotožňuje) s ostatními členy skupiny, bývá obvykle určitý biologický či psychologický 

znak, vlastnost, charakteristika, nebo sociální status, názor či norma, kterou s ostatními 

členy skupiny sdílí a kterou si je společný, blízký či identický (Macek, Smékal, 2002: 

56). 

Zejména v období adolescence, ale nemusí to být pravidlem, se může člověk 

setkat se situací, kdy o identitě sebe samého intenzivněji přemýšlí a jedinec se zajímá o 

hledání té „správné“ identity, se kterou by se ztotožnil. Problémem hledání identity se 

zabývá zejména Allport (1961), Erikson (2002) na druhou stranu mluví přímo o krizi 
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identity. Hledání identity vychází zejména ze sociální interakce s druhými. Nakonečný 

(2009) v tomto směru upozorňuje na problém nalezení identity v industrializované 

společnosti.  

Pojetím osobní identity se vytváří vlastní sebehodnocení a sebepojetí jedince. 

Členství ve skupině pak může tomuto hodnocení přidat na pozitivním či negativním 

pocitu své vlastní identity (Nakonečný, 2009: 449). Dochází posléze k fenoménu 

„identifikace jedince se skupinou,“ kterým jedinec přejímá hodnoty a zvyky své skupiny 

a bere si je do svého životního stylu. Nakonečný (2009: 449) uvádí, že „to, jak 

oceňujeme sociální skupiny, k nimž patříme, má vliv na naše oceňování sebe samých. 

Bereme v úvahu význam sociální identity a zdá se pochopitelné, že hledáme způsob 

potvrzování vyspělosti vlastní skupiny nad jinými.“ Nakonečný rovněž nasťiňuje otázku 

autenticity; kdy je vlastně člověk zcela sám sebou. Zde lze uvést pojem svědomí, ve 

kterém se promítá právě „dvojitá odpovědnost“ – vazba na „subjektivně zvnitřněné 

normy chování, které ale mohou být zvnitřněny jen, když jim jedinec vychází vstříc a 

když reprezentují hodnoty, které uznává“ (Nakonečný, 2009: 452). Člověk, jenž si 

uvědomuje sám sebe, může plnohodnotně participovat v procesu komunikace a jednání 

s druhými.  

 

1.2 Konstrukce etnické identity 

Tato práce se zabývá novináři a novinářkami z etnických/národnostních menšin, 

kteří působí v celostátních redakcích českých médií na území České republiky. Proto je 

s nimi spojena otázka „dvojí“ identity (Průcha, 2007: 120), tj. té, která se pojí s jejich 

původem a rodinou, a té, kterou jsou obklopeni, případně se kterou vyrůstali či do které 

se díky svému působení v České republice dostali.  

Šatava (2009: 53) se domnívá, že „koexistence a míšení etnik, kulturní 

pluralismus, je pravděpodobně cestou, po níž v budoucnosti půjde velká část lidstva.“ 

Tento trend podle něj bývá většinou pokládán za pozitivní a obohacující. Pro účely této 

práce je v první řadě zajímavé uvést koncept, který se zabývá tzv. „národní identitou“ 

(Slaměník, Výrost, 2008: 67). Pomocí národní identity se lze identifikovat s národem, 

nebo se společenskou třídou, přičemž si jedinec volí různé tradice či ideové postoje, 



9 

 

   

které přijal v souladu se svou životní zkušeností. Identita národa je, podle Výrosta a 

Slaměníka (2008: 134), založena na určitém „narativním souboru, který je udržován a 

předáván prostřednictvím zachovaných spisů a vyprávěním příběhů,“ které ale 

procházejí nekončícími změnami. Příslušnost k určité skupině, případně národu lze 

hodnotit jak jako situační, tak i relační. To znamená, že identifikace člověka v rámci 

této příslušnosti je závislá na tom, s kým se člověk ztotožňuje. Sociolog Georg Simmel 

vytvořil domněnku, později označovanou jako Simmelův zákon, který vychází 

z předpokladu, „že vnitřní soudržnost skupiny je závislá na vnějším tlaku“ (Smékal, 

Macek, 2002: 85).  

Zatímco národní identita zastává svou roli spíše a zejména jako „mobilizační a 

sjednocující činitel společenství“ (Průcha, 2007: 120), etnická identita vyjadřuje osobní 

postoj k vlastnímu původu. Šatava (2009: 55) míní, že „v procesu etnického/jazykového 

přetrvání hrají hlavní roli právě sami aktéři – zájem členů dané pospolitosti zůstat 

nadále svébytným celkem s osobitou kulturou.“ Etnická identita je definována zejména 

etnicitou neboli souhrnem faktorů kulturních, rasových, teritoriálních a jazykových, dále 

pak svou historií, sebepojetím, vědomím společného původu a také tím, že jsou lidé 

jako etnicky odlišní vnímáni druhými (Průcha, 2007: 120). Průcha (2007: 120) vidí 

etnickou identitu spíše jako „pocit sounáležitosti s určitým etnikem,“ jenž může být dále 

umocněn společně sdílenými faktory uvedenými výše. V přístupu k etnické identitě se 

formují dva výchozí teoretické přístupy, a to primordialistický a instrumentalistický. 

Primordialistický názor definuje identitu jako vrozenou, danou a neměnnou část jedince. 

Představitelé primordialismu chápou etnickou identitu jako přirozenou vlastnost 

člověka, která se nevytvoří sociálně, ale je člověku připsána narozením od určitého 

společenství. Etnicita je zde tedy chápána jako podstata každého lidského soužití, 

přičemž na sebe může brát podobu „kulturních znaků (jazyk, náboženství, normy, 

hodnoty) nebo biologických znaků (předkové, rasa nebo kmen)“ (Bacová, 1997: 237). 

Druhý názorový směr, a to instrumentalismus prezentuje názor, že etnickou identitu si 

člověk svobodně zvolí „dle svých vlastních přesvědčení“ (Bacová, 1997: 239). Jedinec 

žije v té společnosti, která mu přináší „praktické důvody a užitek“ (Průcha, 2007: 120). 

Šatava (2009: 54) uvádí, že „u jednotlivců i celých společenství je tak stále 

běžnější rovina dvojí či dokonce multiplikované identity.“ 
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1.3 Konstrukce etnické identity příslušníků menšin v ČR 

Tato práce pojímá konstrukci etnické identity skrze konstruktivistický přístup. 

V rámci konstruktivismu je etnická identita pojímána subjektivisticky – etnická identita 

není charakterizována jako pevný ani neměnný soubor vlastností, ale je formována 

kontinuálním procesem, ve kterém se etnická identita mění a znovudefinuje svá 

východiska a charakteristiky. Tento přístup chápe etnickou identitu jako soubor 

kulturních podobností a odlišností, které jsou založené spíše na víře ve společnou 

kulturu než na její faktické existenci (Bittnerová, Moravcová 2005). 

Proto se tedy práce bude v rámci výzkumu zaměřovat především na to, jakým 

způsobem vnímají vlastní etnicitu sami respondenti, jak k ní přistupují a které z jejích 

atributů považují při konstrukci etnické identity za podstatné. Při popisu etnické identity 

bude výzkum brát v úvahu také osobní minulost dotazovaných, která hraje při 

konstrukci etnické identity také důležitou roli (Giddens, 1991).  

Menšiny žijící na území České republiky jsou stále ještě konfrontovány 

s pohledy těch obyvatel České republiky, kteří zažili komunistický režim. Ten zajistil, 

aby žili s vědomím, že na území České republiky žije pouze malé procento 

národnostních menšin (Bittnerová, Moravcová, 2005: 5). To zanechalo v obyvatelích 

České republiky nedostatečnou informovanost o situaci týkající se minorit. Po roce 

1989 zejména s otevřením hranic se situace změnila s příchodem četných etnických 

skupin, které přicházely na území České republiky ať už z nepřátelské situace v jejich 

zemi či za novými obchodními příležitostmi. Jak uvádí Bittnerová (2005: 6), před 

rokem 1989 se do povědomí veřejnosti v České republice dostala jen slovenská a 

romská menšina. Ta romská byla spojována zejména se sociálním problémem.  

Podíváme-li se na složení obyvatelstva, co se týká národnosti, v 

údajích posledního Sčítání lidu z roku 2011 zjistíme, že Česká republika zůstává státem 

národnostně homogenním. Ze statistiky vyplývá, že zůstalo dominantní postavení 

národnosti české, moravské a slezské. Ve zprávě se rovněž uvádí, že je patrný „trend 

snižování podílů tradičních národnostních menšin (slovenská, polská, německá) a 

zvyšování podílů jiných národností (vietnamská, ukrajinská, ruská).“
1
 Výsledky šetření 

                                                 
1
 Národnostní struktura obyvatel. In: Český statistický úřad [online]. 30. 6. 2014 [cit. 2014-07-29]. 

Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/FC001D2AB2/$File/170223-14.pdf 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/FC001D2AB2/$File/170223-14.pdf
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rovněž uvádějí, že se „významně zvýšil počet i podíl osob s dvojím občanstvím,“
2
 

přičemž toto tvrzení je nutné doplnit faktem, že Sčítání lidu v roce 2011 nově umožnilo 

uvést zároveň obě možnosti. Dle zprávy byla nejpočetnější kombinace národností české 

a moravské. Zvýšení však nastalo i u ostatních národností kombinovaných s národností 

českou. Tři nejpočetnější menšiny, které se nachází na území České republiky, jsou 

podle oficiálních výsledků slovenská, ukrajinská a polská minorita.  

Tabulka 1 Obyvatelstvo České republiky podle národnosti v letech 2001 a 2011 

Národnost 

2001 2011 Index 

2011/2001 

v % 
abs. v % abs. v % 

Obyvatelé celkem 10 230 060 100,0 10 436 560 100,0 102,0 

v tom:     
 

    
Osoby hlásící se k 

jedné národnosti 
10 044 255 98,2 7 630 246 73,1 76,0 

v tom:     
 

    

česká 9 249 777 90,4 6 711 624 64,3 72,6 

moravská 380 474 3,7 521 801 5,0 137,1 

slezská 10 878 0,1 12 214 0,1 112,3 

slovenská 193 190 1,9 147 152 1,4 76,2 

polská 51 968 0,5 39 096 0,4 75,2 

německá 39 106 0,4 18 658 0,2 47,7 

romská 11 746 0,1 5 135 0,0 43,7 

maďarská 14 672 0,1 8 920 0,1 60,8 

vietnamská 17 462 0,2 29 660 0,3 169,9 

ukrajinská 22 112 0,2 53 253 0,5 240,8 

ruská 12 369 0,1 17 872 0,2 144,5 

ostatní 40 501 0,4 58 289 0,6 143,9 

Osoby s dvojí 

národností 
12 978 0,1 163 648 1,6 1261,0 

v tom:     
 

    

česká a moravská . . 99 028 0,9 x  

česká a slovenská 2 783 0,0 17 666 0,2 634,8 

česká a romská 698 0,0 7 026 0,1 1006,6 

česká a německá . . 6 158 0,1 x  

ostatní kombinace 9 497 0,1 33 770 0,3 355,6 

Neuvedeno 172 827 1,7 2 642 666 25,3 1529,1 
Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz 

 

Bittnerová uvádí, že menšiny „uznávají nezbytnost alespoň částečně se 

přizpůsobit českému kulturnímu prostředí. Současně se však v České republice 

                                                 
2
 Tamtéž.  

http://www.czso.cz/
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uvědoměle konstituují jako svébytné etnické a kulturní subjekty“ (Bittnerová, 

Moravcová, 2005: 6). V současné situaci dochází k dalšímu posunu u zástupců minorit, 

přičemž se objevuje „emancipace etnik, která se v České republice etablovala v druhé 

polovině 20. století, a intenzivní pronikání různorodých a současně relativně početných 

skupin cizinců do občanské společnosti republiky“ (Bittnerová, Moravcová, 2005: 6).  

Jak uvádí Bittnerová (2005), menšiny jsou v České republice mapovány 

z hlediska formálního, jenž zahrnuje demografické a sociální charakteristiky, z hlediska 

strukturálního, jenž se týká především migrace, a hlediska kontaktního, které popisuje 

vztahy s českou „většinou.“ Minimum výzkumů se nějakým způsobem dotýká vnitřního 

prožívání jedince, pocházejícího z etnické minority. Určitou představu o tom, co si 

myslí cizinci o Češích a životu v České republice, podává anketní šetření Lachmanové a 

Drbohlava z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy, které zveřejnili v publikaci ,,Žijí vedle nás“ občanského sdružení 

Slovo 21. Zde zkoumali názory 161 dospělých osob z rodin cizinců. Jako dvě nejčastější 

negativní charakteristiky byly uváděny dvě vlastnosti Čechů – uzavřenost a nedůvěra až 

strach ve vztahu k cizincům. Dále cizincům vadí podceňování vědomostí a kultury či 

předsudky české společnosti. Někteří respondenti dále uváděli ,,nízkou informovanost“ 

a také ,,rozsáhlou a neochotnou byrokracii“ (Slovo 21, 2004: 16–17). Jako společnost, 

ve které nemají žádné problémy a hodnotí ji pozitivně, vidí Českou republiku 19 % 

cizinců. Tito dotázaní zmiňují zejména českou přátelskou povahu, vstřícné chování k 

okolí a ochotu pomáhat (Slovo 21, 2004: 17). Pokud by si cizinci přáli něco zlepšit, 

pocházelo by to zejména z okruhu pracovního trhu – zaměstnávání a vyrovnání 

pracovních podmínek.
3
 Dále se jedná o zlepšení vízové politiky a odstranění předsudků 

a xenofobie, zlepšení jednání byrokracie a také větší integraci do společnosti a zvýšenou 

informovanost o nich (Slovo 21, 2004: 17). Příspěvek vietnamské obyvatelky České 

republiky Tran Vu Van Anh, žijící v České republice 15 let, ukazuje na měnící se trend 

v přístupu k cizincům obecně. Domnívá se, že ,,vztah české společnosti k cizincům po 

20 letech demokracie je otevřenější a vlídnější než dříve.“
4
 

 

                                                 

 
4
 DOLEŽELOVÁ, Alice. Záznam z diskuze „Vztah české společnosti k cizincům po 20 letech 

demokracie“. In: Migrace online[online]. 30. 6. 2009 [cit. 2014-07-29]. Dostupné 

z: http://www.migraceonline.cz/cz/e-knihovna/zaznam-z-diskuze-vztah-ceske-spolecnosti-k-cizincum-po-

20-letech-demokracie 

http://www.migraceonline.cz/cz/e-knihovna/zaznam-z-diskuze-vztah-ceske-spolecnosti-k-cizincum-po-20-letech-demokracie
http://www.migraceonline.cz/cz/e-knihovna/zaznam-z-diskuze-vztah-ceske-spolecnosti-k-cizincum-po-20-letech-demokracie
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2 Profese novináře 

Jedno z hledisek, kterým lze posuzovat výsledný mediální produkt, je rovněž 

vliv profese a lidí, kteří ji vykonávají (Jirák, Köpplová, 2009: 170). Pro potřeby této 

práce je třeba soustředit se zejména na vnitřní pojetí novináře, tedy, jak pojmenovávají 

Jirák a Köpplová (2009: 170), práce se bude zabývat rovinou „individuálních dispozic“, 

do kterých zahrnují zejména „osobnostní předpoklady, sociální danosti a provozní 

okolnosti působení lidí v mediální produkci“ (Jirák, Köpplová, 2009: 171), do kterých 

otázka etnicity nevyhnutelně spadá. Všechny předchozí charakteristiky společně 

s obecnými hodnotami, které se objevují v průběhu celého života jedince, profesními 

hodnotami, které se vztahují k výkonu povolání, a organizačními a technickými 

podmínkami vytvářejí komplexní obraz osoby novináře. 

2.1 Profesionalizace novinářského povolání 

Jirák, Köpplová a Bednařík (2011: 21–22) uvádí prvopočátky žurnalistiky jako 

povolání všude tam, kde lze vidět „první náznaky institucionalizace přenosu zpráv, tedy 

například ve starém Římě, ve středověku [...] ve vystoupení minesengrů a potulných 

kejklířů, ve vyprávění putujících bakalářů, poslů a úředníků, v dopisech diplomatů či 

feudálů, v záznamech písařů aj.“ McQuail (2013: 73) zdůrazňuje fakt, že v porovnání 

s tradičními obory jako medicína, právo, politika, církev, obchod či armáda dosahovala 

pozice tisku a žurnalistiky menší pozornosti, byť paradoxně všechny zmíněné kategorie 

významně ovlivňovala. Uvádí, že se žurnalistika začala rozvíjet zejména v těsném 

kontaktu s politickými představiteli a mocenskými složkami a vždy koexistovala 

společně s dalšími odvětvími. Na rozdíl od „tradičních povolání,“ jako je medicína či 

právo, se žurnalistika nikdy plnohodnotně nezařadila po jejich boku. Diskuze o tom, 

zdali naplňuje představu profese, přetrvaly dodnes, proto je třeba definovat, co je nutné 

pro to, aby se žurnalistika dala za profesi považovat.  

Obecně je složité definovat profesi jednotně jako určitý druh jedné aktivity, 

kterou člověk vykonává za účelem výdělku. Podle Jiráka a Köpplové (2009: 169) se 

jakékoliv povolání celosvětově vyznačuje obsahovou různorodostí, stavovskými rozdíly 

(profesní elita versus ostatní či dále rozdíly mezi periferií a centrem) či nízkou úrovní 

standardizace, resp. profesionalizace (rozdíly v programech škol i uvnitř jednotlivých 

státních celků). Rovněž je zde nutné brát v úvahu osobnostní vliv a společenskou situaci 

či vliv historických kořenů na daném území. McQuail (2013: 87) uvádí střety, které se 
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více než jinde projevují právě v žurnalistice a způsobují její mnohdy víceznačné pojetí. 

Zmiňuje aktivní (angažovanou) versus pasivní (neutrální) roli k veřejnosti, 

zpravodajství či publicistiku, seberealizaci v rámci mediální společnosti či novinařinu 

„na volné noze“, dále pak orientaci na neziskový sektor či řízení trhem.  

I nyní převládají dva odlišné směry v nazírání na žurnalistiku, a to obraz 

vysokoškolsky vzdělaných novinářů, kteří žurnalistiku studovali v rámci formálního 

vysokoškolského vzdělávání oproti nulové profesní přípravě druhé skupiny novinářů, u 

kterých dle Burns (2004: 123) stačí mít „čich na zprávy a nadání vyprávět příběh, učit 

se za pochodu pomocí pokusů a omylů“ a kteří mnohdy vidí „žurnalistické univerzitní 

vzdělání jako nevýhodu podporující elitářství.“ Jirák a Köpplová (2009: 180) nahlížejí 

na žurnalistiku jako na „svobodné povolání,“ kde není třeba žádné kvalifikace a kde 

neexistuje shoda na tom, co tvoří obsah profesní přípravy. Současně ale dodávají, že 

některé rysy profesionality tato práce nepostrádá – jde zejména o rozvoj odborné a 

profesní přípravy a snahu o sdružování v profesních organizacích. Jirák a Volek nabízejí 

tři varianty vnímání žurnalistiky, a to v rámci umění, řemesla nebo profese. Trampota 

(2006: 48) o žurnalistice hovoří jako o „otevřené profesi“ – nevyžaduje žádné specifické 

oprávnění, licenci nebo atestaci, není zde vyžadováno explicitně novinářské vzdělání a 

může jej vykonávat někdo, kdo daný obor nestudoval. Pro McQuaila (2013) je důležité 

najít odpověď na otázku, do jaké míry dosahuje žurnalistika autonomie jakožto obor 

společenského jednání. V tomto bodu se přiklání k charakteristice žurnalistiky jako 

produktu socio-kulturního prostředí, ve kterém vládne „soutěživost, vnější tlaky a 

požadavky či bulvarizace“ (McQuail, 2012: 89). 

Jako parametry profesionalizace žurnalistiky uvádí Hallin a Mancini (2008: 356) 

celkem tři kritéria: „autonomii, vlastní profesní normy a orientaci na službu veřejnosti.“ 

McQuail (2013: 84) definuje několik parametrů, které dle něj musí splňovat profese 

žurnalisty jako taková. Podle něj je třeba: 

- mít určitou klíčovou dovednost, která vyžaduje vysokou míru nácviku, 

dovedností a rozhodovacích schopností 

- hlásit se o monopolní atribut činnosti včetně toho, že je přijímaný společností 

- mít určitou míru svobody s autonomií jedince k tomu se rozhodnout 

- mít a dodržovat profesní normy 

- mít odpovědnost za společenský zájem, veřejný zájem, důvěryhodnost 
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Studie Weavera a Wilhoita z roku 1996 stanovuje další znaky, podle kterých lze 

určit, zda daná činnost naplňuje znaky profese. Jsou jimi: 

a) dovednosti založené na teoretických znalostech  

b) absolvování specializované výuky a praxe 

c) formální ověřování kompetence členů profese 

d) existence profesní organizace  

e) respektování profesionálního kodexu 

 

McQuail (2013: 80) zdůrazňuje, že ačkoliv má žurnalistika potenciál naplnit za 

určitých okolností a do určité míry většinu zmiňovaných bodů, vzhledem ke 

společenskému postavení a hodnocení veřejnosti nemůže být považována za 

plnohodnotnou profesi. McQuail zmiňuje několik otazníků, které se z kritériích 

uvedených výše pro profesní hodnocení vztahují k novináři. Uvádí zejména absenci 

jakékoliv jednotné, určující a ohraničující vědomosti či schopnosti, která by se 

vztahovala k tomuto povolání a která by byla podmínkou pro to, aby se mohla tato práce 

vykonávat. Další otázka se vztahuje k pojetí označení novináře jako takového, které 

může v zemích, kde není profese novináře jasně vymezena, přijmout za vlastní každý. 

Znakem této profesní „nejistoty“ je nárůst tzv. občanské žurnalistiky. Dále uvádí rovněž 

nedostatek profesní autonomie žurnalisty, která je spíše formována organizací, ve které 

je novinář zaměstnán, a jejím pojetím svobody slova.  

Hallin a Mancini (2008: 145) rovněž rozdělují otázku profesionalizace v rámci 

jednotlivých území a dávají profesionalizaci do kontextu propojení s politickými 

systémy daného území. Zatímco v severských zemích je vyšší míra profesionalizace a 

aktéři se tam méně propojují s politickým systémem, na jihu Evropy je situace přesně 

opačná – nižší míra profesionalizace značí větší propojenost s politickým systémem.  

Ve výsledku tak někteří jedinci a mediální organizace charakteristiku profese dle 

McQuaila (2013: 84) splňují, jiní nikoliv. McQuail (2013: 86) finálně vnímá 

žurnalistiku spíše jako veřejné povolání, byť silně profesionalizované, které má více rolí 

jako například „monitorovat dění v rámci zájmu publika a přinášet jim relevantní 

informace, být „hlídacím psem demokracie“ a zaobírat se potenciálním zneužitím státní 

moci, hrát aktivní roli ve společenském a politickém životě, podporovat soudržnost a 
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ekonomické, politické a kulturní zájmy země, podporovat společenská hnutí či vybrané 

kauzy a spolupracovat s autoritami, které zajišťují pořádek a ochranu před zločinem.“ 

2.2 Základní koncepty profesní role novináře 

S proměnlivým nahlížením na žurnalistiku, jejíž obraz se v průběhu staletí 

neustále pozměňuje, jde ruku v ruce různorodá představa o novináři jako osobě, která 

toto povolání vykonává, a rovněž jeho nahlížení na jeho profesní roli. Jirák a Volek 

(2006: 24) popisují práci českého novináře po roce 1989 jako něco, co má „stále méně 

povahu osobní výpovědi či svědectví“ a stále více naplňuje „pouhou administrativní roli 

v odcizeném systému globálních komunikací.“ V této kapitole nejdříve stručně 

nastíníme, co si lze představit pod osobou novináře, poté se budeme věnovat představě 

novináře o sobě samém.  

Novinář a zejména přesná míra jeho vlivu na výslednou podobu zpráv je 

kontroverzní téma, které nemá jednoznačný výsledek (Trampota 2006: 51). Samotné 

zpravodajství, jenž je v této práci zvoleno jako bod zájmu, je v souvislosti s etnicitou 

někdy bráno jako produkt, který prezentuje ,,pohled bílého heterogenního muže ze 

střední třídy“ (Trampota, 2006: 97). Tato idea vychází z faktu, že lidé z redakcí 

zastupují jeden určitý proud, tj. sdílí podobné názory, původ či barvu kůže (Trampota, 

2006: 97), které posléze ovlivňují výslednou podobu mediálního produktu, který 

vytvoří. Výzkum Weavera a Wilhoita (1996: 234) zaměřující se v 90. letech na 

americké novináře přibližuje průměrnou osobu novináře jako „bělocha protestantského 

vyznání s bakalářským stupněm vzdělání a věkem kolem 31 let.“ Zmínění vědci uvedli, 

že „může tak docházet k tomu, že zpravodajství zprostředkovává pohled na realitu 

blízkou perspektivě určité části společnosti, spojený s některou sociální třídou a spíše 

s perspektivou lidí v produktivním věku a majoritním bílým etnikem“ (Weaver, Wilhoit, 

1996: 235). 
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Tabulka 2 Charakteristika amerického novináře dle studie Weavera a Wilhoita 

V žurnalistice pracuje: 

z celkového počtu 2/3 mužů a 1/3 žen  

nejvíce žen v týdenících 

90 % bělochů 

¾ lidí s diplomem z vysoké školy, 40 %  ze žurnalistického oboru  

nejvíce vysokoškolsky vzdělaných u zpravodajských agentur a zpravodajských týdeníků 

více vysokoškolsky vzdělaných novinářů u větších médií 

nejvíce vysokoškolsky vzdělaných novinářů v televizních redakcích či denících, 

nejméně v týdenících 

většina novinářů s mírným sklonem k levici 

60 % novinářů, kteří zastávají úplnou svobodu v zaměstnání 

40 % novinářů, kteří jsou ovlivněni názory kolegů, 35 % novinářů, kteří jsou ovlivněni 

názory nadřízených  

61 % novinářů, kteří vidí největší pozitiva v tom pomáhat lidem, 57 % novinářů, kteří 

vidí největší pozitiva v samostatnosti této práce 

Nejčastěji novináři do 31 let s osmiletou pracovní zkušeností 

Zdroj: vlastní úprava dle Weavera a Wilhoita (1996) 

 

Jirák a Köpplová (2009: 169) popisují novináře jako osoby, které pocházejí ze  

„střední a vyšší střední třídy, jsou příslušníky národnostní většiny, zastávají názory, 

které přispívají ke stabilitě vrstvy, z níž pocházejí, a v práci dávají přednost řešení 

problémů na horizontální úrovni než na vertikální ose.“ Výstižný výčet toho, co 

ovlivňuje samotnou osobu mediálního pracovníka a co se podílí na výsledném 

mediálním produktu, podává Gerhard Maletzke (in Jirák, Köpplová, 2009: 80).  

Jedná se o: 

1. představu komunikátora o sobě samém 

2. komunikátorovo osobnostní uspořádání 

3. tým, v němž komunikátor pracuje 

4. vztah komunikátora k organizaci 

5. komunikátorovo společenské prostředí 

6. tlaky a omezení způsobené tím, že mediální sdělení je veřejné povahy 
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Faktem je, že kromě vnějších proměnných, které se týkají instituce, ve které 

novinář působí, či charakterem média, do kterého přispívá, osobu novináře ovlivňují 

zejména vnitřní faktory, či tzv. „individuální proměnné“ (Jirák, Köpplová, 2009: 168), 

do kterých patří například hodnoty vyznávané novinářem, jeho zájmy, gender, sociální a 

etnické zázemí či vědomí potřeby dalšího vzdělávání. Trampota (2006) rovněž 

zdůrazňuje vliv individuálních vlastností novináře jako součást komplexní 

charakteristiky osoby novináře. Uvádí, že „i přes naplnění všech etických pravidel a 

norem se žádný redaktor nemůže zcela oprostit od svého hodnotového rámce a od 

představ, co je důležité, a představ, co je správné a co nikoliv“ (Trampota, 2006: 50). 

Kromě výše uvedených bodů zmiňuje ještě „úroveň vzdělání, osobní postoje, hodnoty, 

redaktorovo vnímání koncepce vlastní role, jeho politické postoje a náboženské 

vyznání“  (Trampota, 2006: 51).  

Jak uvádí McQuail (2013: 91), povolání novináře si stojí spíše níže na 

hodnotovém žebříčku veřejnosti. Burns (2004: 16) se domnívá, že představa novináře 

před třiceti lety se zaměřovala například spíše na fyzickou zdatnost a společenskou 

obratnost novináře než na jeho intelektuální zdatnost, přičemž novinář musel být 

„společenský člověk, pro kterého není obtížné vycházet s lidmi všech věkových skupin“ 

(Burns, 2004: 17). Klíčový pro pochopení profesní role českého žurnalisty je již výše 

zmíněný výzkum Volka a Jiráka (2006) týkající se tohoto tématu. Výsledky výzkumu 

ukazují, že čeští novináři si svou profesní komunitu příliš neidealizují. Volek a Jirák 

(2006: 21) upozorňují na časté změny v postavení českého novináře v průběhu let, 

přičemž ta největší přišla s příchodem komunistického režimu. V té době dochází podle 

Volka a Jiráka (2006: 21) k „ideologicky motivované redefinici profesní novinářské 

role,“ přičemž novinář musí svou profesní charakteristiku utvářet v souladu se stávající 

politickou situací. Burns (2004: 20) dále uvádí podstatnou informaci, která do určité 

míry svazuje povolání novináře, a to fakt že „novináři nejsou placeni těmi, kteří 

využívají jejich služby, nemohou se samostatně rozhodovat v otázkách, jimiž se řídí 

jejich činnost.“ 

2.3 Profesní sebepojetí 

Nelze jednotně definovat jakékoliv povolání a co se týká povolání novináře, 

podílí se na něm řada mnohdy velice rozdílných vlivů. Přesto se lze alespoň odrazit od 

základních typů profesního pojetí novinářů obecně. Dle Kunczika (1996: 32) je proces 
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zrození profesionála determinován „řadou proměnných či jejich řetězcem.“ Patří do 

nich sociodemografické faktory, jako je věk, vzdělání, či rodová pozice; a vlastní 

profesní charakteristiky, jako je délka kariéry, pracovní pozice či míra odpovědnosti. 

Většina výzkumů se zaměřuje na typologii novináře zejména v souvislosti s mírou 

ovlivňování aktivit, o kterých informuje. Jirák a Volek (2006: 26) uvádí v této 

souvislosti dvě tradiční novinářské role, a to roli pátračskou a advokátskou. Nově se 

objevuje tzv. typ kariérový. Ten akcentuje kariérní postup, jakožto výsledek tlaku na 

zvyšování prodejnosti média a normotvornou sociální funkci novinářů. Jirák a Volek 

(2006: 25) uvádí například výzkum Johnstona, Slawskiho a Bowana z roku 1976. Ti 

rozdělují novináře na dva typy, a to „novináře neutrála a „novináře participanta.“ 

Zatímco novinář neutrál se zabývá pouze ověřenými zprávami bez osobního zaujetí, 

novinář participant sleduje všechny informace komplexně a zabývá se jejich celostní 

strukturou. Vědci posléze názvosloví rozšířili o tzv. šiřitele, který je bližší neutrálovi a 

který se zaměřuje na větší rychlost informací k co nejširšímu publiku. Interpret má na 

druhou stranu blíže k participantovi, přičemž klade důraz na výkladovou roli novináře. 

Připojují rovněž tzv. odpůrce, který se staví k veškerému materiálu velice kriticky. 

Výzkum Delmera D. Dunna z roku 1969 (in Volek and Jirák, 2006: 24) uvádí novináře 

tradicionalistu, interpreta, zástupce veřejnosti či spolutvůrce politiky. Culbertson z roku 

1983 uvádí rovněž tři typy novináře, mezi nimiž se nachází tradicionalista, interpret a 

aktivista. Weaver a Wilhoit rovněž nabízejí škálu, ve které dělí novináře do několika 

skupin. Jedná se zde o a) neutrálního, b) aktivistického, c) instrumentálního či d) 

pragmatického žurnalistu. Kunczik (1995: 78) rozděluje novináře na základní dva 

protikladné typy, a to „neutrálně objektivního žurnalistu“ – pasivně se distancuje od 

událostí, o kterých informuje. Na druhé straně stojí „aktivně zapojený, sociálně 

angažovaný žurnalista.“ Kunczik (2006: 79) dále uvádí další charakteristiky, se kterými 

se novináři mohou identifikovat. Jedná se o novináře-gatekeepera jakožto 

nezúčastněného agenta, který je prostředníkem v přenosu informací, či kombinaci 

gatekeepera-advokáta, který v sobě obsahuje dvě již zmíněné složky. Jako další je 

uveden „advokát“, který je popisován jako bojovník za určité „sociálně zanedbávané 

deprivované skupiny.“ Ten se „identifikuje s hodnotami zastávanými veřejností nebo 

částí veřejnosti a energicky usiluje o rozšíření jistých myšlenek a faktů“ (Kunczik, 

1995: 79). Následuje žurnalista jako „zprostředkovatel“ (mediátor), který má „umožnit, 

aby různé skupiny mohly navzájem komunikovat“ (Kunczik, 1995: 80). Jako poslední 

zmiňuje Kunczik žurnalistu jako učitele a rádce, jenž v sobě zahrnuje „předpoklad, že 
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žurnalisté mají více informací a že jsou lépe než ostatní lidé schopni dojít k politicky 

racionálním náhledům na věc.“ Weaver a Wilhoit rovněž prezentují faktorovou analýzu, 

ve které identifikují, pomocí jakých proměnných se formuje novinářova charakteristika. 

První faktor zastupuje naplňování individuálních potřeb spojených s kariérou a 

seberealizací. Druhý faktor zastupuje možnost prezentovat vlastní názory a formovat je 

prostřednictvím veřejnosti. S třetím faktorem je spojena motivace odhalovat 

společenské problémy. 

Jirák a Volek (2006: 28) pomocí hloubkových rozhovorů s českými novináři 

uvádějí čtyři druhy odpovědnosti, se kterou se musí každý novinář vyrovnávat. Jde o 

„odpovědnost vůči národnímu celku, odpovědnost za sociální spravedlnost, 

odpovědnost za upevňování demokratických principů a odpovědnost za prosperitu 

vydavatele.“ Za tím vším ale stojí jeden z paradoxů novinářské práce, který vysvětluje 

Burns (2004: 36 ) a další. Zdůrazňují jeden z hlavních profesních rozporů, se kterým se 

musí vyrovnat většina žurnalistů, a to koncept tržně orientované žurnalistiky – rozpor 

mezi úlohou informovat veřejnost a zvyšovat zisk svého zaměstnavatele. Burns (2004: 

36) uvádí, že novináři jsou často nuceni „sdělovat informace, o kterých by raději 

neslyšeli.“  

Obecné představy o práci novináře nemusí korespondovat s prací a s osobním 

pojetím novináře samotného. Tím, že povolání novináře nemá k výkonu žurnalistiky 

ohraničená pravidla, existuje poměrně velké pole možností, jak se k práci novináře 

postavit. Trampota uvádí (2006: 208), že „skutečná práce novináře je vzdálena určitým 

představám o tomto povolání jako o zástupci všeobecného blaha či jako příslušníků 

svobodného povolání, ve kterém může člověk jednat vzdálen od organizačních 

nutností.“ Dle Burns (2004: 20) novináři považují sami sebe za „šiřitele, vykladače, 

vyšetřovatele nebo protivníky v závislosti na společnosti, v níž žijí, na obecné pověsti 

tisku a na pověsti organizace, pro kterou pracují.“ Trampota (2006: 207) představuje pět 

ideálních typů spolupracovníků, se kterými se může každý novinář do jisté míry 

ztotožnit. Mezi novináři se tak mohou objevit:  

a) kariéristé (climbers), kteří se snaží o maximalizaci své prestiže a příjmu 

b) udržovatelé (conservers), kteří se snaží o maximalizaci bezpečnosti a 

pohodlnosti 

c) snaživci (zealots), kteří sledují specifické cíle, stabilní obsahově i časově 
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d) státníci (statesmen), kteří se vyznačují širokým zaměřením, obsahově stabilní 

e) advokáti (obhájci), jejichž charakteristikou je altruistická loajalita a flexibilní 

představy a cíle 

 

U začínajících novinářů vzniká nově kariérová profesní orientace, jež si Jirák a 

Volek vysvětlují jako důsledek tlaku na komercionalizaci. Jsou rovněž častěji 

vysokoškolsky vzdělaní v dané oblasti. Služebně starší novináři stále vidí novinařinu 

jako poslání, ve kterém zastupují hlas veřejnosti. Dochází u nich rovněž ke konfliktu 

mezi tím, co považují za reálný stav, a tím, co za reálný stav věci existuje.  

The Worlds of Journalism Study
5
, projekt, který vznikl za účelem vyhodnocovat 

každoročně stav žurnalistiky celosvětově a na kterém se podílí mediální výzkumníci 

z 80 zemí, vypracoval studii, která se rovněž zaobírá profesními rolemi lidí pracujících 

v médiích. Výzkumníci provedli rozhovory s 2 100 novináři ze 413 mediálních 

organizací ve 21 zemích. V dotazníku jim bylo nabídnuto 12 vybraných charakteristik 

novinářské práce, žurnalisté měli následně ohodnotit, co je pro ně nejdůležitější, na 

škále od 5 (nejvíce důležité) po 1 (nejméně důležité). Z výsledků studie vyplynulo, že za 

nejdůležitější novináři považují poskytnout občanům relevantní informace, které 

potřebují, aby si mohli udělat vlastní názor na politiku. Následovala snaha být absolutně 

nezávislým pozorovatelem, který je oproštěn od jakýchkoliv aktivit, které by zasahovaly 

do dění, o kterých informuje. Třetí bod, který novináři považovali za nejdůležitější, je 

představa novináře jako „hlídacího psa“ politiky v dané zemi. Zajímavé jsou shodné 

výsledky čtvrtého a pátého bodu, který vyšel stejně číselně. Oslovení uvedli, že je pro 

ně stejně důležité poskytnout co nejzajímavější informace. Zároveň se na stejné příčce 

umístila snaha o to motivovat publikum, aby se zúčastnilo politických debat a aktivit, 

které se dotýkají jejich okolí. Na dalších místech je pro novináře dále důležité působit 

jako „hlídací pes“ podnikatelských elit, snažit se o společenskou změnu či se soustředit 

na informace, které by zasáhly co nejširší publikum.
6
  

 

                                                 
5
 Journalism cultures: institutional roles. The Worlds of Journalism Study [online]. 2012 [cit. 2014-07-30]. 

Dostupné z:http://www.worldsofjournalism.org/docs/Tables%202011_roles.pdf 
6
 Tamtéž. 

http://www.worldsofjournalism.org/docs/Tables%202011_roles.pdf
http://www.worldsofjournalism.org/docs/Tables%202011_roles.pdf
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3 Diversity management 

3.1 Představení diversity managementu  

Pro multikulturní soužití různých skupin obyvatel se již vžil pojem „melting 

pot,“ tedy tzv. „tavicí kotlík“, postupem času přeměněný na méně asimilační metaforu 

„salad bowl,“ tedy salátovou mísu; místo, kde mohou žít všechny jednotliviny 

pohromadě, přičemž si ale každá udržuje vlastní jedinečné vlastnosti. Myšlenka 

diversity managementu se nejčastěji vysvětluje v rámci jednoduchých přirovnání, na 

kterých je patrné, jak by se měl celý koncept vnímat. Wrench (2007) a Eger a kol. 

(2012) mezi jinými uvádí například mozaiku, do které všechny její střípky zapadají a 

vytvářejí tak ucelený obraz, či malířovu paletu plnou barev – když se všechny smíchají 

dohromady, vznikne z nich něco neurčitého. Naopak, když si každá zachová svou 

jedinečnost, mohou vyniknout spíše a dohromady stvořit originální a kreativní dílo.  

Je třeba odlišit dva podobné, ne však shodné pojmy, a to „diversity 

management“ a „diverzita“. Diverzita se do českého jazyka nejčastěji překládá jako 

„různorodost“ a označuje souhrnně koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a 

zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu 

na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál (Eger, 2012: 56). 

Koncept diversity managementu, naproti tomu, vyjadřuje konkrétní kroky v řízení určité 

firmy, které mají za cíl vytvořit prostředí, které tím, že je rozmanité, obohacuje nejen 

firmu, ale přináší ji rovněž zisk a „konkurenční výhodu.“ Jde o cílené prosazování 

pravidel v organizaci (Eger, 2012). 

Prvotní idea diversity managementu se zrodila po druhé světové válce. Vznik 

této koncepce se řadí až na konec 80. letech do USA a jeho zrození bylo přirozeným 

výsledkem demografického vývoje. V evropském kontextu a prostředí byla myšlenka 

diversity managementu jako obchodní strategie projednávána v 90. letech minulého 

století (Wrench, 2007: 1). Už za deset let pak bylo možné pozorovat mnoho firem, které 

zavedly diversity management do konceptu fungování (Wrench, 2007: 1).  

Téma diverzity ve společnosti je bez ohledu na dobu aktuální záležitostí. Jeden 

z hlavních důvodů, proč se o tomto tématu diskutuje, je podle mnohých vývoj ve 
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společnosti související s demografickou situací, která zaznamenává klesající porodnost.
7
 

Využití rovných příležitostí a zapojení lidí z menšin může být, mimo jiné, jedním 

z řešení, jak posílit pracovní trh. Diversity management se svou působností neomezuje 

pouze na etnické/národnostní menšiny, i když s tímto okruhem v této práci pracujeme 

nejvíce. Komplexně postihuje začlenění „opomíjených pracovních sil jako například žen 

s malými dětmi, zdravotně postižených občanů, starších lidí nebo naopak absolventů 

bez praxe a podobně.“
8
 Možnosti omezeného rozsahu této práce dovolují, abychom se 

zaměřili na okruh spojený s etnicitou a rasou jedince.  

Integrace etnických/národnostních menšin do ekonomiky státu ale stále někde 

znamená konotace spojené s nelegálním přistěhovalectvím a zvýšenou kriminalitou 

s ním spojenou. Jak uvádí Eger (2012), „dobře řízená integrace imigrantů nemusí pro 

společnost znamenat významnější ohrožení. Naopak je nejen ekonomickým, ale i 

kulturním přínosem.“ 

Idea diversity managementu je následující – firma tím, že zaměstná někoho 

z diverzního, myšleno multikulturního, prostředí, přičemž si jeho „odlišnosti“ cení, 

může napomoci tomu, aby ve firmě vzniklo kreativnější a produktivnější prostředí 

(Wrench, 2007: 3). Kandola a Fuerton (in Wrench, 2007: 7) vycházejí ze základní 

myšlenky, že pracovní síla zahrnuje odlišnou skladbu lidí, kteří mohou vlastnit určité 

rozdíly – jak viditelné, tak skryté. Tím, že se tyto rozdíly nebudou stírat, ale naopak 

„pěstovat,“ tak se plně využijí možnosti a talent všech zaměstnanců, což přispěje 

k úspěšnému managementu. Vysvětlení diversity managementu se podobá u Hammonda 

a Kleinera (in Wrench, 2007: 7) předchozí definici, ale směřuje k přirozenosti diverzity 

ve společnosti jako takové. Aby tato diverzita mohla být využita, je nutné těmto 

rozdílům porozumět a také je ocenit. Jenom tak je možné vytvořit kreativní a příjemné 

pracovní prostředí, které povzbuzuje myšlenku diverzity. 

Diverzita a diversity management se liší od tzv. „affirmative actions,“ tedy anti-

diskriminačních postupů a rovných příležitostí a spíše mapuje jejich teoretický i 

praktický rámec. Tyto metody poukazují zejména na dodržování zákonem stanovených 

norem, které se snaží zabránit znevýhodnění některých skupin. Diversity management 

                                                 
7
 Co je diversity management?. VELÍŠKOVÁ, Hana. Diversity management [online]. [cit. 2014-07-30]. 

Dostupné z: http://www.diversity-management.cz/diversity_management.php?id=8 
8
 Tamtéž.  

http://www.diversity-management.cz/diversity_management.php?id=8
http://www.diversity-management.cz/diversity_management.php?id=8
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ale striktně neprosazuje menšinová témata jednostranně na úkor ostatních, ale snaží se 

pojmout svoji politiku jako komplexní řešení zahrnující i ty zaměstnance, kteří se 

k menšinám neřadí (Wrench, 2007: 3). Jeho výhoda spočívá zejména v celkově 

pozitivním přístupu, který nevynucuje razantní zásahy vůči dosavadním postupům a 

nepřikazuje právní kroky a podobně. Nástroje, pomocí kterých lze zavést diversity 

management do firmy, jsou následující: 

 vzdělávání příslušníků menšin 

 vzdělávání ne-menšinových pracovníků rozšiřováním vědomostí o jiných 

kulturách 

 diskuze o problematice rasových předsudků 

 politika rovných příležitostí  

 zavedení politiky samotného diversity managementu (Wrench, 2007: 43) 

 

Diversity management nemá rovněž účinky pouze pro firmu jako takovou. Pro 

jednotlivce znamená zvýšení možnosti uplatnění na pracovním trhu, neboť propaguje 

myšlenku rovnosti bez ohledu na vzájemné odlišnosti, ať už národnostní, věkové, 

zdravotní, rodinné nebo třeba po stránce fyzického vzhledu.  

3.2 Argumenty pro a proti praktikování diverzity managementu 

Diversity management v sobě obsahuje jak kladné, tak i záporné aspekty při 

zavedení do praxe. Následující kapitola je ukazatelem toho, že je vždy potřeba zvážit, 

jestli je právě tento typ řízení firmy vhodný pro konkrétního zaměstnavatele a 

aplikovatelný na vybranou firmu. Diversity management je tedy nutné podrobit kritické 

analýze a nedívat se na něj pouze jednostranně jako na neutrální způsoby vedení firmy, 

které vznikly kvůli potřebám měnícího se pracovního prostředí. 

Základy pochopení konceptu diversity managementu jsme již nastínili 

v předchozích kapitolách. Proto zde jen stručně uvedeme časté příklady benefitů, které 

firmy, praktikující diversity politiku, uvádějí: vyhnutí se ztrátám, které by způsobila 

rasová diskriminace, jako například špatná celková image firmy, snadnější přístup na 

mezinárodní trh, uvedení do chodu firmy flexibilní pracovní postupy, navýšení inovace 

a kreativity, zatraktivnění produktů a výstupů firmy zákazníkům z multikulturního 

prostředí, vyhnutí se interním problémům ve firmě, zvýšení možnosti uzavření smluv 
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díky pozitivnímu konceptu diverzního pracovního týmu či zlepšení obrazu firmy u 

potencionálních investorů (Wrench, 2007, Eger, 2012).  

Wrench (2007: 88) poukazuje na kritiku Kellyho a Dobbina (1998 in Wrench, 

2007: 63), která charakterizuje diversity management jako záminku pro prosazení zájmů 

určité skupiny. Tato teorie mapuje vznik diversity managementu v kontextu tzv. 

„affirmative actions,“ tedy pojmu, který se vztahuje na opatření, která mají za cíl 

vytvořit rovné podmínky pro všechny bez ohledu na vyznání, barvu pleti či pohlaví. 

Toto spojení se rozšířilo zejména v USA v období, které směřovalo ke zrovnoprávnění 

všech obyvatel nejprve Zákonem o občanských právech z roku 1964 a posléze Zákonem 

o volebních právech z roku 1965. Dopad těchto opatření za rovná práva měl ale 

zanedlouho neblahé důsledky pro většinové obyvatelstvo, které se, paradoxně, stalo 

terčem rasové diskriminace a bylo odmítáno např. na pracovních pozicích na úkor 

menšiny. 

Dalším z ukazatelů možné dvojsečnosti diversity managementu spočívá v tom, 

zdali skutečně zvyšuje produktivitu či kreativitu ve firmě. Výsledky výzkumů se 

v tomto ohledu různí, některé ale poukazují na konflikty a stereotypní chování v rámci 

skupiny, kde se diversity management aplikoval, některé jej považují pouze za jev 

negativní. Podle studie Williamse a O’Reillyho (1998, in Wrench, 2007: 57) tato 

koncepce může pozitivně fungovat pouze za ideálních podmínek, které ve skutečnosti 

nemůžou zcela nastat. Jejich kritika ale směřuje spíše na postupy výzkumů, které 

diversity management ve firmě zkoumaly. V případě výzkumu diversity managementu 

je podle Williamse a O´Reillyho klíčové zkoumat rovněž interakce v rámci firmy, nejen 

spojovat jednotlivé osoby s výsledky firmy samotné.  

Jednou z poznámek, která se týká výsledků výzkumů, je rovněž fakt, že 

jednotlivé segmenty diversity managementu nelze směšovat dohromady. Jak již bylo 

uvedeno výše, diversity management v sobě zahrnuje vícero odlišných témat; nejen 

otázku národnostních menšin, ale rovněž gender či otázku věku. Výzkum Brooma, 

Carlsona a Ohlssona (2000, in Eger, 2012) rozděluje účinky diversity managementu na 

základě tří hledisek. Prvním z nich je přínos organizaci, která může čerpat z většího 

množství potenciálních uchazečů a případných posil. Rizika z toho plynoucí mají větší 

dopad na menší firmy. Dalším je interní fungování organizace, ve kterém se mohou 

projevit zvýšená flexibilita, otevřenost vůči všemu novému či kreativita, ale rovněž i 
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zvýšená nevraživost či dokonce mezikulturní napětí apod. Třetí účinek směřuje k 

výstupům, které firma produkuje. Neméně zajímavý je poznatek výzkumu Wise (2000, 

in Eger, 2012), který uvádí zejména rozličnost států a společností samotných, přičemž 

uvádí příklad individualismu v USA a kolektivní společnosti v Japonsku, kdy v každé 

z těchto společností bude mít aplikace diversity managementu jiný dopad.  

Posledním argumentem je zejména špatná aplikace diversity managementu do 

praxe. Ta přichází tehdy, když vedení a zaměstnanci nejsou dostatečně dobře proškoleni 

v tomto směru.  

Existují ale rovněž kritiky, které, byť nejsou předpojaté vůči rovným 

příležitostem, se zaměřují na samotný proces zaměstnání osob do firmy řízený diversity 

managementem. Jedná se zejména o jisté zneuctění odborů, rovněž odklánění se od 

právních principů či smíchání principů diversity managementu aplikovaného 

u národnostních/etnických menšin s jinými podmnožinami tohoto směru (Wrench, 

2007: 97). 

Jedním z výrazných argumentů na poli kritiky diversity managementu je 

domněnka, že se celý koncept diversity managementu odklání od původní roviny 

rovnosti a spravedlnosti a směřuje spíše k určité obchodní strategii (Wrench, 2007: 

103). Třetí odvětví kritik se zabývá již komplexnějšími teoriemi, které zkoumají 

celkovou ideu diversity managementu a jejichž diskuze se zaměřují na myšlenku celého 

konceptu. První z názorů, které prezentuje Wrench (2007), vyjadřuje obavu, že diversity 

management pokřivuje vnímání etnických/národnostních skupin jako takových. 

Popisuje fakt, že právě tento typ řízení charakterizuje zmíněné skupiny jako neměnné 

jednotky a rozpoznatelné systémy stejných sdílených hodnot a atributů (Wrench, 2007: 

105). Jedná se zde o určité nadhodnocení minority samotné a zobecnění samostatné 

skupiny. Tato kritika čerpá ze dvou modelů vnímání identity samotné, které jsou 

nejčastěji použity v diskurzu týkajícího se diversity managementu. Oba ukazuje 

například práce Gossberga (1996, in Wrench, 2007), ve které je identita konstruována z 

již prapůvodního a předem daného obsahu definovaného buď společným původem 

(např. místem narození), nebo společnými zkušenostmi (např. to, že je někdo 

Afroameričan). Podle tohoto způsobu vnímání lze celkem libovolně zaměnit jednu 

skupinu etnické/národnostní menšiny za druhou. Druhý model vidí identitu naopak jako 

nestálou a měnící se entitu. 
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3.3 Diversity management v redakční praxi 

Česká republika je v obecném rámci malou zemí, která vlastní malý mediální trh 

a ten, jak uvádí Křeček (in Nováková, 2008: 9–15), „mediální diverzitě svědčí ještě 

méně než velký trh.“ Pro představu uvádíme data ze Sčítání lidu v roce 2011, které 

poukazují na obyvatelstvo České republiky podle národnosti a ekonomické aktivity 

k 26. 3. 2011.
9
 

Graf 1 Národnostní rozložení obyvatelstva ČR na trhu práce 

 

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz 

 

Jak již bylo řečeno dříve, diverzita se nemusí týkat nutně jenom etnické stránky 

věci – spadá do ní velké množství faktorů, jako je gender či věk. Diverzita v redakci 

není výjimkou. Ruß-Mohl a Bakičová (2005: 204) uvádí, že „v mediální oblasti je 

lidský kapitál tím nejdůležitějším zdrojem, bez něhož nelze dělat dobré noviny ani 

programy.“ Proto je nesmírně důležité sestavit dobrý redakční tým, který, byť je znakem 

každého novináře zejména jeho samostatná tvůrčí práce, je třeba, aby v konečném 

součtu komunikoval s ostatními členy jako celek. Jedním ze znaků žurnalistiky jako 

povolání je její poměrně špatná personální politika, na kterou Ruß-Mohl a Bakičová 

(2005) upozorňují. Jak uvádí Bakičová, co se týká redakčního managementu, 

„spolupracovníci jsou motivováni sami od sebe“ (Ruß-Mohl, Bakičová, 2005: 153). 

Podle Trampoty (2006: 48) si „mediální organizace vybírá, jaké redaktory zaměstná, 

                                                 
9
 Národnostní struktura obyvatel. In: Český statistický úřad [online]. 30. 6. 2014 [cit. 2014-07-29]. 

Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/FC001D2AB2/$File/170223-14.pdf 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/FC001D2AB2/$File/170223-14.pdf
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motivuje je, aby pracovali pro ni vyhovujícím způsobem, a zároveň kontroluje, zda 

redaktoři zcela naplňují představy média a produkují zprávy v požadované podobě.“ Je 

otázka každého vedoucího rubriky, do jaké míry se bude řídit při výběru pracovníků 

svou intuicí či spíše racionální volbou. Podle Ruß-Mohla a Bakičové (2005: 204) může 

tak „cíleně ovlivnit skladbu redakce a vylepšit její profil.“ Britská organizace Society of 

Editors vidí diverzitu v redakci jako základní cíl, který by měl pocházet právě z řad 

šéfredaktorů.
10

 

Ruß-Mohl a Bakičová (2005: 206) uvádí národnostní původ jako jeden z kritérií, 

podle kterého může být, kromě věku, pohlaví a odborných znalostí, vybírán novinář 

v rámci výběrového řízení do redakce. Society of Editors ve své zprávě z roku 2004 

zkoumající diverzitu v britských redakcích uvádí, že „považuje za správné, aby složení 

redakcí bylo vyrovnané, což vede k přesnějšímu informování o menšinách v daném 

státě.“
11

 Výhodu zaměstnávání lidí z etnických/národnostních menšin vidí zástupci 

Society of Editors zejména v tom, aby se média mohla snadnější a efektivnější cestou 

spojit s komunitami, o kterých posléze vyrovnaně informovat.  

Jako řešení navrhuje britská organizace komplexní kooperaci všech složek státu. 

Šéfredaktoři by se měli snažit o to, aby navázali užší kontakt s minoritami v dané 

oblasti, a vzbudili tak zájem o práci v médiích. Zapojit by se měly i školy a univerzity, 

které by měly mladé lidi z minoritního prostředí podněcovat k tomu, aby se začali 

zajímat o mediální profesi. Vydavatelé by se měli rovněž snažit o to, aby monitorovali 

počet pracovníků v médiích, kteří patří do etnické/národnostní menšiny. Posléze je třeba 

tento koncept rozšířit mezi širokou laickou i odbornou veřejnost. 

V rámci této diskuze lze spatřit rozdíly mezi tištěnou a audiovizuální 

žurnalistikou. Audiovizuální médium potřebuje cílit intenzivněji na svoji cílovou 

skupinu, protože minoritní publikum, například ve Velké Británii, zaujímá výraznou 

část populace.
12

 Proto je v televizi nutné řešit naléhavěji téma dotýkající se diverzních 

prvků, zejména v kooperaci s novináři z etnických/národnostních menšin. Jednou 

                                                 
10

 Diversity in the Newsroom: Employment of Minority Ethnic Journalists in Newspapers. In: Society of 

Editors [online]. 2004 [cit. 2014-07-30]. Dostupné 

z: http://www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Diversity%20in%20the%20Newsroom%20Report%20

PDF.pdf 
11

 Tamtéž. 
12

 Ethnic minorities. Media Wise: for better journalism [online]. [cit. 2014-07-30]. Dostupné z: 

http://www.mediawise.org.uk/diversity/ethnic-minorities/ 
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z výhod, jež Society of Editors vidí, je, že se z reportérů z minoritních skupin, kteří jsou 

přítomni na obrazovkách celostátních médií, stávají vzory pro mladé lidi ze skupiny, ze 

které daný novinář pochází. Pomocí nich se tak mohou snadněji inspirovat a věřit, že i 

jim se může splnit podobný úspěch.  

3.4 Příklady diversity managementu v redakcích zahraničních 
médií 

a) Holandsko 

Holandsko je jednou ze zemí, která je hojně spojována s problematikou menšin, 

jejich integrace a soužití ve většinové společnosti. Mediální prostředí Holandska se 

považuje za příklad země, jejíž přístup k diverzitě obyvatelstva se hodnotí jako 

ukázkový. Jedním z jeho výrazných rysů je zejména velká participace členů 

z menšinového prostředí, kteří se pravidelně ukazují na televizních obrazovkách 

s pořady vykreslujícími život menšin. Jeho typickým znakem je zobrazení života 

menšin zábavnou formou, pomocí které mnohdy samy sebe karikují. Studie z roku 2000 

ukázala, že pouze 2 % nizozemských novinářů pocházejí z etnicky odlišného prostředí 

(ter Wal, 2002: 298). Výzkumy Amsterdam School of Communication ze stejného roku 

prokázaly, že „většinoví“ nizozemští novináři nemají přílišný zájem o to, aby byly jejich 

řady rozšířeny o novináře z etnické minority. Nedostatek minoritních spolupracovníků 

si vysvětlují nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Oslovení novináři rovněž neměli 

zájem podílet se na školeních či konferencích rozšiřujících informace o etnické diverzitě 

a spíše se obávali tzv. pozitivní diskriminace, která by se mohla s těmito akcemi 

namířenými směrem k pluralitnějšímu přístupu k menšinám v médiích pojit. Uvedli ale 

rovněž, že etnický původ nepatří mezi kritéria, podle kterých by se management médií 

řídil při výběru nového zaměstnance. Jako vysvětlení nedostatku těchto novinářů 

v masových médiích uvádějí nedostatečné zkušenosti, jazykovou vybavenost či vysokou 

míru konkurence. Celkově je ve výzkumu zaznamenána spíše neochota přizpůsobovat 

se potřebám menšin. 

Ústřední postavou na holandské scéně mediální diverzity je Frans Jennekens, 

předseda Intercultural and Diversity Group European Broadcasting Union (EBU). 

Jennekens stojí ve vedení resortu diverzity v nizozemské veřejnoprávní televizi NTR a 

je to zejména on, který podporuje a zdůrazňuje potřebu diverzního prostředí v redakcích 

médií. Co se týká NTR, ve svých stanovách uvádí, že vidí diverzitu jako „výzvu 
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a příležitost zaujmout nová publika, zvýšit kvalitu programů, hrát důležitou roli 

ve vyrovnané společnosti, která je více a více mezinárodnější a multikulturnější.“
13

  

b) USA 

Spojené státy americké není třeba zmiňovat jako zemi, která je rovněž 

představitelem multikulturního prostředí. Za rok 2012 pocházelo z 38 000 deníkových 

novinářů v USA pracujících na plný úvazek 4 700 novinářů z etnické/národnostní 

skupiny
14

. Odstranění bariéry mezi skladbou americké veřejnosti a složením mediálních 

redakcí se stalo kolem roku 2000 jedním z hlavních úkolů americké American Society 

of News Editors (ASNE). ASNE věří, že diverzita v redakci pomůže lépe pokrýt 

informování o menšinách v USA. V rámci mediálního pole v USA rovněž fungují 

sdružení afro-amerických novinářů, novinářů asijského původu, hispánských novinářů 

a novinářů majících předky v původních obyvatelích USA.  

Každoroční výroční zpráva ASNE o stavu diverzity v amerických redakcích 

v roce 2013 ukázala, že „minority a ženy jsou zastoupeny v redakcích méně, než je 

tomu ve společnosti obecně.“
15

 Ve zprávě ASNE se uvádí, že jsou minoritní novináři 

zastoupeni ve větší míře 16 % v oblasti fotografie a umění, nejméně v rámci 10 % 

jakožto vyšší management.
16

 Jako další zajímavý fakt vážící se k tématu této práce 

zpráva uvádí, že u menších novin je méně pravděpodobné, že zaměstnají novináře 

z menšiny. V novinách menšího rozsahu se jich vyskytuje 6 %, zatímco ty větší 

zaměstnávají 20 % novinářů. Co se týká genderově-etnického hlediska, ženy novinářky 

pocházející z etnické/národnostní menšiny zastupují menší procento v celkovém počtu 

etnických novinářů než muži.  Zpráva rovněž shrnuje změnu od roku 1977 do roku 2012 

v počtu minoritních novinářů v redakcích a uvádí, že z počátečních 4 % se procento 

zastoupení v redakcích zvýšilo na 12 %. Od roku 1994 do roku 2012 se tento počet 

zvedl pouze o jedno procento.
17
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Graf 2 Procentuální zastoupení minorit v americkém denním tisku 

 

Zdroj: American Society of News Editors, http://asne.org/ 

 

ASNE rovněž uvádí rozložení pozic, které jsou obsazovány minoritními 

pracovníky, v rámci komplexního mediálního systému. 

Graf 3 Rozložení minoritních pracovníků v rámci amerického mediálního systému  

 

Zdroj: American Society of News Editors, http://asne.org/ 

 

Infografika webového portálu 4thestate, který se zabývá analýzami amerického 

mediálního prostředí, ukazuje, že přes 93 % příspěvků na přední straně informujících o 

prezidentských volbách v roce 2012 bylo napsáno bělošskými většinovými novináři. 4 

% příspěvků napsali asijsko-američtí novináři, 2,1 % příspěvků připadlo afro-

americkým novinářům a 0,9 % reportérů pocházelo z hispánské menšiny. Studie 

http://asne.org/
http://asne.org/
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hodnotí jako nejvíce nevyrovnané procento hispánských novinářů, kteří tvoří v USA 

16.3 % (za rok 2010).
18

 

Graf 4 Diverzita v autorství volebních článků na přední straně 

 

Zdroj: The4estate, http://specialreports.4thestate.net/ 

 

The Freedom Forum,
19

 americká nezisková organizace zabývající se svobodou 

tisku, jejímž jedním z bodů zájmu je diverzita v redakcích, srovnává situaci v USA 

v roce 1978, kdy novinářskou populaci tvořila 96% bělošská většina a 4% minoritní 
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2014-07-30]. Dostupné 

z: http://www.freedomforum.org/publications/diversity/meetingthechallenge/meetingthechallenge.pdf 

http://specialreports.4thestate.net/
http://specialreports.4thestate.net/bleached-lack-of-diversity-in-newsroom-front-page-election-coverage/
http://specialreports.4thestate.net/bleached-lack-of-diversity-in-newsroom-front-page-election-coverage/
http://www.freedomforum.org/publications/diversity/meetingthechallenge/meetingthechallenge.pdf


33 

 

   

pracovníci. Výzkumy v roce 1999 ukázali, že žurnalisté z minorit tvoří v redakcích již 

12 %. Co ale zůstalo stejné, je patnáctibodový rozdíl, který je totožný v rámci procenta 

minoritní populace v USA. Ta v roce 1978 tvořila 19 %, v roce 1999 posléze 28 %. 

Zpráva zmiňuje, že mezi roky 1994 a 1999 přišlo do amerických redakcích 550 

novinářů jiného než bělošského původu. Současně ale uvádí fenomén, který se s tím 

pojí, a to rovněž velkou fluktuaci mezi těmito novináři a časté změny pracovní pozice. 

Ročně 400 těchto novinářů americké redakce opustí.  

Mezi faktory, které ovlivnily minoritní uchazeče při volbě povolání, patří 

zkušenost z práce v univerzitních novinách. Dvě třetiny respondentů rovněž uvádějí 

jako důvod pro výběr svého povolání touhu mít vliv a něco změnit. Hledisko změnit 

informování o komunitě, ze které oslovení novináři pocházejí, vyjádřili ve vyšší míře 

zejména novináři afro-amerického původu. Stejné množství ale uvedlo, že necílili pouze 

na to informovat o své menšině, ale i o věcech, které se jí netýkají.  

Co se týká pracovních podmínek, většina novinářů odpověděla kladně na otázku 

týkající se jejich vztahů s nadřízenými. Většina novinářů rovněž uvedla, že pracovní 

prostředí jim nabízí dobré až výborné podmínky pro zlepšení a kariérní postup. Osm 

z deseti minoritních novinářů, kteří z redakcí odešli, této zkušenosti nelitují a zvolili by 

tu samou možnost.  

Studie nabízí i srovnání podmínek novinářů, kteří pocházejí z minoritních skupin 

a kteří pocházejí z většinové populace. Novináři z minorit jsou náchylnější k tomu, aby 

odešli z pracovní pozice v redakci. Jako důvody svého odchodu nejčastěji uvádějí 

pracovní vyhoření, nedostatek kariérního vzestupu či zájem o jiný obor. Pro většinu 

novinářů byla snaha něco změnit a ovlivnit silným faktorem pro vstup do novinařiny.  

U amerických novinářů není pravidlem, že by se cítili utlačováni v porovnání 

s bělošskou většinou. Nicméně 67 % afro-amerických novinářů souhlasilo rovněž 

s tvrzením, že občas mají pocit, že musí pracovat více, aby dosáhli stejných výsledků 

jako novináři z majority. Stejně tak odpovědělo 45 % hispánských novinářů.
20
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c) Velká Británie 

Velká Británie je jedním z nejznámějších případů multikulturního státu, ve 

kterém se střetává velké množství různých národností. Mediální pole Velké Británie se 

ale rovněž nevyznačuje vysokým počtem minoritních novinářů v médiích. Zpráva 

Society of Editors jejich počet hodnotí jako velmi nízký, bez ohledu na to, zdali se dané 

médium nachází v oblasti, jejíž populace je etnicky různorodá.
21

 Oblast audiovizuálních 

médií se vyznačuje odlišnou situací, než je tomu u tištěných médií. Obecně se v tomto 

oboru médií nachází více novinářů z minority než v tisku.  

Pro účely této práce, která je zaměřená na novináře z celostátních médií, 

uvádíme situaci dvou celostátních britských deníků, Financial Times a The Guardian. 

Co se týká Financial Times, novináři s odlišným etnickým původem tvořili v roce 2004 

7 % a bělošští novináři nepocházející z Velké Británie 16 % z celkového počtu 400 

novinářů. Tento deník rovněž nabízí tříměsíční stáže určené přímo pro dané novináře.
22

 

Pokud se podíváme na The Guardian, zpráva uvádí, že za rok 2004 v něm pracovalo 4,9 

% minoritních novinářů z celkového počtu 411 zaměstnanců. Vedení Guardianu 

zmiňuje jako velice účinnou nabídku stipendií, pomocí které díky spolupráci 

s neziskovými organizacemi přiláká více lidí. Samotný deník nabízí sám rovněž velké 

množství trainee programů a otevřených diskuzích na toto téma.  

Více koncepční řešení a prostor k realizaci projektů týkajících se menšinových 

pracovníků nabízí audiovizuální médium, a to konkrétně ve Velké Británii televize. 

V roce 2000 zde vznikla tzv. Cultural Diversity Network (CDN), která je svým 

obsahem zaměřená na minoritní publikum, zejména na afro-americké a asijské diváky. 

Na jejím vedení se podílí management z několika televizí ve Velké Británii a nabízí 

kompletní servis dotýkající se oblasti diverzity.  

Propracovaný systém týkající se diverzní pracovní síly splňuje britská televizní 

stanice BBC. V jejích pravidlech stojí, že si stanice „cení a respektuje přínos každého 

jednotlivce a snaží se o to, aby žádná skupina či jedinec nebyli znevýhodněni.“
23

 Oblast 
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diverzity dává BBC do spojitosti s etnickými menšinami a s lidmi se zdravotním 

postižením.  

V oblasti britských médií existuje snaha cíleně se věnovat otázce diverzity 

v redakcích a plánovaně podporovat zaměstnance pocházející z menšin v redakcích jak 

celostátních, tak regionálních médií. Markantním znakem je každoroční stanovování si 

procentuálních kvót. Po známém výroku tehdejšího generálního ředitele Grega Dyka, že 

stanice BBC je „děsivě bílá,“
24

 si stanice BBC a posléze stanice ITV a Channel Four 

začaly stanovovat procenta, kterých chtějí každoročně dosáhnout v oblasti zaměstnávání 

menšinových pracovníků. Stanice BBC posléze oznámila, že naplnila svoji vizi 10 % 

zaměstnanců z etnických minorit a 4 % zaměstnanců z etnických minorit ve vyšším 

managementu. Poté zvýšila svoje ideální představy na 12,5 % a 7 %.
25

 Paul Horrocks, 

šéfredaktor Manchester Evening News uvádí, že noviny „zaměstnávají členy 

minoritních komunit například k tomu, aby s nimi ostatní novináři mohli předtím, než 

začnou psát nový článek, informovat ohledně zvyků či náboženství v dané oblasti.“
26

 

4 Metodologie 

4.1 Výzkumná otázka a cíle výzkumu 

Následující kapitola této práce představuje nástroje, kterými se bude výzkum 

řídit po analytické stránce. Jeho hlavním cílem je objasnit, jaké postoje zaujímají 

novináři z řad národnostní/etnické menšiny k vlastní profesní roli, jakým způsobem ji 

chápou a jak se na formování jejich profesní role podílí etnická identita. Současně s 

otázkou profesní role se tato práce rovněž okrajově zaměřuje na to, jestli a do jaké míry 

jsou v redakcích českých médiích uplatňovány principy diversity managementu.  

Jak již bylo řečeno výše, cílem tohoto výzkumu je nahlédnout subjektivní realitu 

novinářů z řad národnostní/etnické menšiny v redakcích celostátního tisku. Základní 

výzkumné otázky, na které se výzkum bude snažit najít odpověď, tedy zní: „Jak chápou 

novináři z řad národnostní/etnické menšiny svoji profesní roli a jaký vliv má na jejich 
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profesní sebepojetí etnická identita?“ Jak se management českých redakcí staví 

k diverzitě v redakci? Promítá se do vedení redakcí diversity management? 

4.2 Volba metody 

Se záměrem této diplomové práce se prvotně nejvíce shodovaly metody 

kvalitativního výzkumu v kombinaci s metodami kvantitativního výzkumu. Výzkum 

této diplomové práce může pracovat pouze s omezeným množstvím jedinců, přičemž 

právě kvalitativní výzkum neklade na rozdíl od toho kvantitativního důraz na množství 

zpovídaných, ale na kvalitu jejich výpovědí. Kvalitativní výzkum klade zásadní důraz 

na to, jak jsou situace definovány druhými, a jeho hlavním úkolem je tedy ukázat, jak 

lidé v každodenních situacích rozumí probíhajícím procesům, jak je zvládají a jak 

jednají (Hendl, 2005). Hendl uvádí rovněž jednu z výhod, která se jeví pro tento 

výzkum jako zásadní, a to fakt, že kvalitativní výzkum vyhodnocuje rovněž „působení 

kontextu, lokální situace a podmínek“ (Hendl, 2005: 50).  

Pro účely této práce byla vybrána kvalitativní analýza, která se bude částečně 

inspirovat některými postupy tzv. zakotvené teorie. Principy zakotvené teorie tak, jak ji 

definují Straus a Corbinová (1999), jsou založeny na postupném zobecňování. V tomto 

výzkumu ji využijeme zejména v rámci kódování výsledného vzorku. Pomocí první fáze 

kódování, tzv. otevřeného kódování, se údaje pečlivě prozkoumají a kategorizují, 

porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly. V tomto procesu jsou zvažovány a 

zkoumány naše vlastní i cizí domněnky o jevu. Provádí se tzv. konceptualizace, tedy 

určitým jevům se přidělují jména a tím se provádí pojmenování kategorií. Kategorie se 

ale nejen pojmenovávají, ale také se u nich určují jejich vlastnosti a dimenze. 

Následující fáze, a to axiální kódování, uspořádá údaje novým způsobem, 

prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi. Kódovací paradigma zahrnuje 

podmiňující „vlivy, kontext, strategie jednání, interakce a následky“ (Straus, Corbin, 

1999: 54). Finální fáze, a to selektivní kódování, identifikuje hlavní témata. Dochází k 

porovnání a kontrastům. Postup interpretace je zakončen v okamžiku, kdy žádné další 

kódování nepřináší nové poznatky (Straus, Corbin, 1999: 55). 

Inspiraci zakotvenou teorií napomohlo to, že téma je v českém prostředí málo 

probádané a kvalitativní výzkum napomáhá charakterizovat určitý fenomén, který nemá 

přesné ukotvení. Zakotvená teorie, která je spíše určitou strategií (Hendl, 2005), hodnotí 
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fenomény v určitých situacích (Hendl, 2005: 123). „Pozornost se věnuje zvláště jednání 

a interakcím sledovaných jedinců a procesům v daném prostředí“ (Hendl, 2005: 123). 

Samotná analýza v průběhu zpracování práce a průběžné změny v závislosti na dílčích 

výsledcích poté pomáhají dotvořit závěry a teorie. Téma novinářů z řad 

národnostní/etnické menšiny není v českém prostředí zmapované. Zakotvená teorie 

nezačíná rovněž stanovením hypotéze, proto lze díky ní nastínit v dosud neprobádaném 

odvětví nové závěry. 

Druhotným záměrem bylo rovněž doplnit kvalitativní metodu o prvky 

kvantitativního šetření v podobě on-line dotazníku. Díky velice malé zpětné vazbě od 

zástupců redakčního managementu, ke kterým on-line dotazník směřoval, bude tato 

rovina pouze doplňkovým materiálem k primárnímu kvalitativnímu výzkumu.  

4.3 Konstrukce základního a výběrového souboru 

Výběr relevantního vzorku zajišťuje možnost zobecnění výsledků na populaci, 

z níž jednotky pocházejí, proto hraje vzorkování významnou roli jak v kvalitativním, tak 

kvantitativním typu výzkumu (Hendl, 2005: 148). Tento výzkum operuje s předem 

danou premisou, to jest původem novináře samotného, jenž pochází z řad 

národnostní/etnické menšiny. Vzorek samotný je tedy rovněž samotným předvýběrem, 

neboť sám definuje „předem danou strukturu výběru“ (Hendl, 2005: 149). Pro účely 

výzkumu byl vybrán již z povahy věci „nepravděpodobnostní účelový vzorek“ (Disman, 

1998: 185).  

K tomu, aby byl dohledán novinář z řad národnostní/etnické menšiny 

v redakcích celostátních médií, neexistuje žádný seznam ani databáze. Výzkum byl tedy 

odkázán na to, aby byl vytvořen základní soubor individuálně. Pro výběr byla určena 

následující kritéria: 

a) Novinář je či byl členem redakce celostátního média v České republice. 

b) Novinář se identifikuje jako příslušník národnostní/etnické menšiny 

v České republice.  

 

Základní soubor autor sestavoval primárně podle všeobecného přehledu. 

Vybraní dotázaní respondenti rovněž posloužili na základě metody „sněhové koule“ 
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(Hartnoll, 2003) jako potenciální informátoři, kteří odkazovali na další novináře. 

Metoda sněhové koule byla využita ve třech případech. Takto vytvořený základní 

soubor zahrnoval 12 osob sdílejících odlišný původ či národnost. Vzhledem k jejich 

nízkému počtu byli o účast na výzkumu požádáni všichni. Jedna respondentka se po 

kontaktování omluvila z účasti na výzkumu z náhlých a dlouhodobých rodinných 

důvodů, a tak nebyla později kontaktována opětovně. S jedním respondentem nebylo 

možné vůbec navázat komunikaci. S posledním ze tří respondentů, kteří se nezúčastnili 

rozhovoru, již byl domluven čas a místo schůzky, nakonec to rovněž nebylo 

uskutečněno z důvodu pracovní vytíženosti respondenta. Po prvním telefonickém 

kontaktu s potenciálními respondenty tak na základě dříve zmíněných kritérií zůstalo ve 

výběrovém souboru devět osob. 

Původním záměrem bylo rovněž oslovit vedení celostátních redakcích médií 

České republiky a požádat je o vyplnění on-line dotazníku (příloha č. 3), který jim byl 

zaslán. Jejich zpětná odezva byla i po několikerých urgencích minimální či žádná, 

posléze se tedy z části, která měla za cíl doplnit primární analýzu o názor redakčního 

managementu na diverzitu v redakcích, muselo upustit. Uskutečnil se následně pouze 

jeden rozhovor s ředitelem zpravodajství České televize Zdeňkem Šámalem. Rovněž 

byla poskytnuta stručná zpětná vazba od zástupců redakce dvou týdeníků. 

4.4 Sociodemografické charakteristiky vzorku 

Pro devět novinářů, kteří se výzkumu zúčastnili, je společné prostředí redakce 

celostátního českého média. Jejich dalším společným znakem je rovněž jiný původ a 

národnost, kterou pociťují či ke které se hlásí.  

Jak již bylo zmíněno, výzkumu se zúčastnilo celkem devět novinářů ve věku od 

22 do 42 let s věkovým průměrem 30,5 let.  
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Graf 5 Rozdělení respondentů dle věku 

 

 

 Ženy a muži byli ve vzorku zastoupeni v poměru 5 (ženy) : 4 (muži).  

Graf 6 Genderové rozdělení respondentů 

 

 

Oslovení novináři a novinářky se ve třech případech hlásili k romské národnosti, 

v jednom případě k romské a slovenské národnosti, v jednom případě k české 

národnosti, v jednom případě ke slovenské národnosti, ve dvou případech k české a 

vietnamské národnosti a v jednom případě k slovinské a české národnosti.  

Graf 7 Rozdělení respondentů dle národnosti 
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Co se týká dosaženého vzdělání respondentů, pět novinářů a novinářek má 

nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání, přičemž jedním z nich je novinář, který po 

dosaženém bakalářském titulu studuje magisterské studium. Ve dvou případech 

respondenti stále studují na univerzitě zatím bez ukončeného vzdělání. Ve dvou 

případech se jedná o střední školu, přičemž z toho jeden případ tvoří střední odborné 

vzdělání ukončené maturitní zkouškou a druhý případ střední škola s maturitou. Pokud 

pohlédneme na vzdělání žurnalistického směru, tři respondenti vystudovali obor 

Žurnalistika či Masová komunikace. 

Graf 8 Rozdělení respondentů dle vzdělání 

 

 

Jeden respondent pracuje v denním tisku, dva z respondentů působí v týdenících, 

přičemž jeden z nich jako fotograf.  Jeden respondent pracuje v rozhlase, kde rovněž 

působil další z respondentů, který ale momentálně působí v soukromém sektoru. Zbylí 

čtyři respondenti pracují v televizních redakcích, přičemž tři z nich v televizi 

veřejnoprávní a jeden v televizi soukromé. 

Graf 9 Rozdělení respondentů dle typu médií 
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4.5 Metoda sběru dat 

Pro tuto práci byly vybrány jako hlavní metoda sběru dat pomocí kvalitativního 

dotazování jednotlivých novinářů. Jako nejvhodnější se jevil tzv. „rozhovor pomocí 

návodu“ (Hendl, 2005: 174), který „umožňuje provést rozhovory s několika lidmi 

strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání.“ Synonymním pojmenováním stejného 

postupu je tzv. hloubkový strukturovaný rozhovor s volnými otázkami, či 

polostandardizovaný rozhovor – předměty zájmu jsou seřazeny do určitých okruhů 

témat, které směřují k poznání hlavního problému. Jelikož je předmět výzkumu identita 

novináře, tedy značně nehomogenní celek, právě tento typ rozhovoru umožňuje být 

flexibilní do té míry, že v něm lze reagovat na „neočekávané nebo zajímavé skutečnosti, 

které nepatří do struktury rozhovoru, ale mohou pomoci“ (Disman, 2000: 165) 

Rozhovor se v tomto případě můžu rovněž přirovnat k tzv. ,,problémově zaměřenému 

rozhovoru“ (Hendl, 2008: 175), který se zaměřuju na jeden okruh zájmu – tedy 

konkrétně identitu novináře z řad národnostní/etnické menšiny v redakci celostátního 

média.  

Téma diversity managementu je svou charakteristikou mírně odlišné od hlavního 

bodu zájmu, a to profesní identity novinářů z řad národnostní/etnické menšiny. Je ale 

důležité a nezbytné pro komplexní pochopení dané otázky. Diversity management se 

jako vize odklání od individuálních postojů mediálních pracovníků a směřuje k vedení 

redakce jako takovému a zaštiťuje tak celkový koncept týkající se managementu médií. 

Vzhledem k jejich odlišnosti a různorodosti jejich názorů tak bylo použito tzv. 

„metodologické triangulace“ (Hendl, 2005: 147), čili smíšení různých metod v rámci 

jednoho výzkumu. Původní cíl výzkumu mířil k využíti kombinace způsobu získávání 

dat pomocí strukturovaného rozhovoru v hlavní části práce a získávání dat pomocí 

dotazníku v analytické sekci týkající se diversity managementu. Dotazníkové šetření, 

které oslovuje vedení celostátních redakcí českých médií, patří primárně do 

kvantitativního výzkumu. Vzhledem k tomu, že jedna část výzkumu sestávala z devíti 

rozhovorů s novináři, naplňuje dotazníkové šetření kapacitu a možnosti výzkumu. 

Dotazník lze definovat jako souhrn předem vybraných otázek sloužících pro 

shromáždění primárních dat. Lze jím s vysokou efektivitou vzhledem k potřebnému 

času a úsilí tazatele i dotazovaného a za relativně nízkých nákladů získat velké množství 

dat, která lze kvantifikovat. Jako nejvýhodnější metoda pro obě strany byly 

vyhodnoceny on-line dotazníky, ale jak již bylo zmíněno výše, kvůli omezené 
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návratnosti těchto dotazníků se v rámci výzkumu uskutečnil jeden možný rozhovor, 

který se ale k již vypracovanému dotazníku vztahoval a čerpal z něho okruhy, které se 

do rozhovoru promítly. 

Zkontaktovaní novináři byli seznámeni s úmyslem využít rozhovorů pouze pro 

studijní účely. Byla rovněž zachována jejich anonymita, poněvadž po zkušenostech 

z bakalářské práce „Redakční postupy při práci s multikulturními tématy“ se ve 

výsledku znalost totožnosti jednotlivých respondentů ukázala jako nedůležitý faktor, ba 

i něco, co může ve výsledku zapříčinit konflikt mezi dotazujícím a dotazovaným, 

například ohledně doslovné transkripce rozhovorů, byť s tím byli respondenti 

srozuměni. Rovněž byli respondenti na začátku upozorněni na případnou zvýšenou 

citlivost otázek, přičemž bylo poukázáno na zaměření práce, které se týká ne tak 

obvyklého tématu.  

První část výzkumu, čítající polostandardizované rozhovory, se uskutečnila 

v rozmezí od 1. 4. do 29. 5. 2014. Rozvory byly nahrány na diktafon a posléze 

transkribovány pomocí „doslovné transkripce“ (Hendl, 2005: 209). Celkem se 

uskutečnilo devět rozhovorů, přičemž každý trval v průměru cca 44 minut. Přepsané 

rozhovory se nacházejí v příloze č. 4. Pokud oslovení novináři požádali o autorizaci 

svého rozhovoru, bylo jim vyhověno. Prosbu zhlédnout výsledný rozhovor vyslovili dva 

respondenti. Zpět byla zaslána jedna autorizace, kterou jsme vzali v potaz a uveřejnili ji 

spolu s ostatními přepisy. 

Dle teoretické části výzkumu byl sestaven seznam okruhů, týkající se rozhovorů. 

Seznam čítá pět okruhů, a to okruh týkající se vlastního profesního pojetí novináře či 

novinářky, profesních hodnot, samotné redakční práce a redakčního prostředí, 

rodinného zázemí a ostatního; zejména budoucích cílů a plánů novináře. Po prvních 

dvou rozhovorech došlo k úpravě seznamu otázek, přičemž byly zejména smazány 

otázky, které byly dvojznačné, nejasné či zavádějící.  

4.6 Analýza dat 

Analýzu dat jsme prováděli na základě porovnání nasbíraných dat s teoretickými 

koncepty uvedenými v teoretické části práce. ,,Data se porovnávají mezi sebou a hledají 

se mezi nimi pravidelnosti a rozdíly“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 264–266). 
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Trampota a Vojtěchovská dále uvádějí jako jednu z možností aplikace této metody při 

studiu jednání a procesů v mediálních organizacích, což odpovídá práci. Na základě 

zvolené metody jsme dále použili tzv. otevřené kódování
27

 rozhovorů, při které došlo 

k analýze jednotlivých kategorií otázek a v každé kategorii byly shrnuty závěry, které 

z nich vyplynuly. 

Konečné analyzování informací proběhlo na základě zmíněných teoretických 

konceptů prezentovaných výše v textu. Do prvního užšího kontaktu s odpověďmi 

respondentů jsme se dostali již při transkripcích jejich obsahů. Vlastní analýza dat 

postupovala v rámci několika fází. Již vlastní koncepce strukturovaných rozhovorů 

nabídla v začátku možnost rozdělit odpovědi respondentů do několika okruhů.  

Pomocí otevřeného kódování jsme vyznačili v rámci tematických celků, do 

kterých byly rozděleny již přípravné otázky rozhovorů, obecné rámce odpovědí 

novinářů.  

Tabulka 3 Příklad otevřeného kódování 

Výrok Jev 

Tehdy byl časopis, který se jmenoval 

Amalo Gendalos, který řídil tehdejší 

šéfredaktor Romey Zdeněk Ryšavý. Jarka 

Balážová tam dělala, takže tehdy se tam 

formovala ta banda, která to vlastně dělá 

teď.  

Žurnalistické začátky v menšinových 

médiích  

 V roce 2000 jsem prošel kurzem Centra 

nezávislý žurnalistiky, který vedli lektoři 

z BBC. 

Žurnalistické vzdělání pomocí kurzů 

neziskových organizací 

a to je můj osobní příběh, myslím, že 

docela známý - kdy jsem se znovu 

zkontaktovala se svojí romskou rodinou. 

To u mě vyvolalo zájem zpětně o té věci, 

to mě potkalo, když už jsem se měla 

většinu těch mediálních zkušeností za 

sebou, posledním rokem, když jsem byla v 

redakci. Na jednu stranu jsem pronikala 

do toho tématu a bylo to pro mě osobní 

téma. A zároveň jsem pracovala stále jako 

člověk v rádiu. 

Rozdíl mezi osobním a profesním 

vnímáním identity 

 

                                                 
27

 Ze zdrojových dat se vyčítají podstatné jevy a pojmenovávají se. (In Trampota,Vojtěchovská, 2010: 

266).  
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Občas nám tam běžej BBC, CNN, 

Euronews a tam jsou třeba indičtí 

moderátoři a moderátorky, takže já si 

myslím, že by to bylo hrozně hezký mít 

diverzifikovanou redakci. Ale nejsou na to 

kapacity a lidi. Je to fajn, podle mě se na 

to i lidi radši koukaj, ale nemělo by se to 

přehánět a tlačit za každou cenu. 

Uvědomění si rozdílu mezi zahraniční a 

tuzemskou mediální scénou 

Odmítá pozitivní diskriminaci 

Zdroj: vlastní úprava 

 

V těch byly postupně hledány společné znaky, které se objevily napříč všemi 

odpověďmi. Pomocí souboru těchto technik byly celkově body vzniklé z otevřeného 

kódování začleněny pod obecné kategorie uvedené v seznamu otázek pro rozhovory 

s novináři. To vše souborně tvoří identitu novináře pocházejícího z etnické/národnostní 

menšiny a vykresluje rovněž postavení novinářů v redakci a jejich soužití v českém 

mediálním prostředí.  

5 Analytická část 

5.1 Diverzita vnímaná vedením redakcí 

Analýza tématu týkající se osvětlení diversity managementu v redakcích 

celostátních médií se nemohla uskutečnit v plném rozsahu, neboť, jak již bylo řečeno 

výše, došlo k téměř nulové návratnosti elektronických dotazníků, které byly za tímto 

účelem vytvořeny a poslány do většiny redakcí tištěných novin a jejich on-line 

suplementů či rovněž redakcích audiovizuálních médií. Kvůli této odchylce od 

plánovaného průběhu výzkumu došlo k odklonění od původního plánu vyhodnotit 

dotazníky, které měly být zaslány, přičemž se podařilo uskutečnit pouze jeden 

plnohodnotný rozhovor s ředitelem zpravodajství České televize Zdeňkem Šámalem.  

Stručná zpětná vazba došla i ze dvou celostátních týdeníků. Jevilo se nám tak 

relevantní uvést alespoň malou představu o tom, jaká je situace v českém celostátním 

týdeníku. Zástupce šéfredaktora prvního z nich uvedl, že kromě dvou novinářů, kteří 

pocházejí ze Slovenské republiky a kteří pracují v Praze, žádní minoritní novináři 

v redakci nepracují. Uvedl, že by se redakce nebránila tomu, kdyby tam někdo takový 

byl zaměstnán, ale dosud žádnou žádost o novináře z etnické/národnostní menšiny 

nedostali.  
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[…] v [týdeníku] se má věc asi tak, že u nás pracují dva Slováci. […] 

Další menšiny nemáme a nikdy jsme se tím nijak nezabývali. Pokud by se 

objevil například romský novinář, o kterého bychom stáli, jeho původ by 

byl spíš výhoda vzhledem k zaměření listu. Ale místa se […] uvolňují 

zřídka a většinou je obsazujeme dlouhodobě vytipovanými lidmi na 

základě kvality a názorové příbuznosti. (Respondent 2 – zástupce 

šéfredaktora týdeníku) 

 

Odpověď druhého zástupce týdeníku, aktuálně vedoucího webu, popisovala 

redakci týdeníku jako místo, kde etnicita novinářů není otázka, kterou by se zabývalo 

vedení redakce a o které by se diskutovalo v redakci. Etnicita není u novináře 

posuzována jako aspekt, který by rozhodoval o tom, zdali bude pracovat v redakci 

týdeníku, či ne či zdali bude zvýhodněn či znevýhodněn. Redakce je v jeho případě 

uváděna jako prostor, kde má šanci uspět kdokoliv, kdo k tomu bude mít potřebné 

schopnosti a atributy.
28

  

V následující části shrneme to nejdůležitější, co vyplynulo z rozhovoru 

s ředitelem zpravodajství České televize a co přináší představu o tom, jaká je aktuální 

situace v rámci české veřejnoprávní televize. Při tvorbě otázek k rozhovoru bylo 

postupováno částečně podle otázek, které byly vytvořeny pro účely dotazníkového 

šetření. První otázka se zaměřovala na obecné chápaní pojmu diverzita v redakci. 

Ředitel zpravodajství ČT je přesvědčený, že je potřeba, aby veřejnoprávní televize 

v České republice reflektovala etnické složení obyvatelstva a zařadila tak všechny, kteří, 

byť jsou oficiálně občany České republiky se státním občanstvím, svým etnickým 

původem se liší od většinového obyvatelstva. I přesto mohou televizi vnímat jako 

platformu, která i jim nabídne něco atraktivního, jenž bude vyjadřovat i jejich zájmy. 

Toto tvrzení se tedy shoduje se snahou, kterou při konceptu diverzity v redakci zastává 

britská, americká i holandská mediální scéna, a že minoritní novináři mohou pomoci 

zatraktivnit obsah i pro menšinové publikum. Šámal se ale ztotožňuje s koncepcí 

redakce, která je složena z profesionálů, jejichž zpravodajské výkony v rámci povolání 

jsou hodnoceny bez ohledu na to, zdali člověk pochází z etnické/národnostní skupiny.  

Mám pocit, že od tý doby se situace tak zlepšila, že není potřeba dělat 

vynucené kroky pozitivní diskriminace, ale že si člověk může vybírat mezi 

profesionály. Přicházejí se sem ucházet o práci profesionálové, který 

                                                 
28

 Z důvodu smazání e-mailové korespondence nelze uvést přesný doklad, proto uveřejňuji jen obecné 

shrnutí. 



46 

 

   

jsou, řekněme, nejrůznějšího etnického původu. Už teďmůže opravdu 

rozhodovat profesionalita. (Šámal) 

Uvádí rovněž, ze dnešní doba nepotřebuje žádné takové jednání, které lze nazvat 

pozitivní diskriminací. Lidé pocházející z etnických/národnostních menšin, kteří žijí na 

území České republiky a kteří žádají o pracovní pozici v České televizi, se již bez 

výhrad mohou srovnávat svými znalostmi a dovednostmi s novináři většinové populace. 

Uznává ale rovněž, že situace se změnila v porovnáním s rokem 1998, kdy snahy o to 

cíleně zařadit do zpravodajství novináře zejména z romské menšiny byly velké. Tu dobu 

popisuje jako období, kdy bylo přímo třeba najít někoho, kdo by ji reprezentoval 

v mediální oblasti.  

A domnívám se, že teď není doba před patnácti lety, kdy jsem opravdu 

velmi usilovně sháněl romského moderátora, protože jsem byl 

přesvědčen, že ho veřejnoprávní televize potřebuje. (Šámal) 

 

Pomáhali mu v tom zejména kurzy, které pořádali neziskové organizace 

zabývající se romskou menšinou a zejména Jarmila Balážová, první profesionální česká 

novinářka romského původu. I nyní, kdy představy Šámala směřovaly k většímu 

zapojení vietnamské menšiny do médií, se spojil s představiteli neziskových organizací, 

se kterými v minulosti pracoval. Ti mu poté vhodné kandidáty doporučili.  

Z toho jednoho kurzu máme jednoho z našich nejskvělejších reportérů a 

to je Ríša Samko. To byl úplně ten první kurz. Vím, že tady byli i další. 

Z nějakého kurzu, který tady byl v roce 2006, tady zůstal Láďa Olák, 

který je produkční ve schedulingu. No jo, ale když jsem přišel nedávno 

Patrik Banga, tak už přišel jako hotovej člověk, jako novinář ucházející 

se o práci, jako člověk, který už má profesní kariéru, cívíčko, už jsme 

neřešili, jestli je Rom, nebo není. (Šámal) 

 

Osobně to Šámal vnímá jako své občanské přesvědčení a uvádí, že v roce 1998, 

kdy se vrátil z Ruska, kde působil na pozici zahraničního zpravodaje, cítil potřebu 

věnovat se a řešit tuto oblast v dané době a za daných podmínek, která především 

k romské menšině nebyla příznivá. Barša (1999: 255) uvádí, že v období 90. let se 85 % 

české společnosti vyznačovalo negativními postoji vůči jiným národnostem či etnickým 

skupinám. Podle Wrenche (2007: 88) může být jedním z vedlejších negativních 

výsledků diversity managementu opačný efekt, a to nárůst netolerantního jednání 
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v řadách členů společnosti. Přihlédneme-li k tomu, že názory české společnosti týkající 

se menšin a rasismu jsou stále ještě vzdáleny multikulturní toleranci, zavedení přímé 

koncepce diversity managementu do médií by mohlo mít opačný efekt.  

Na druhou stranu, mezi výhody podpory diverzity, ať už cílené, nebo v jeho 

případě nahodilé, zmiňuje Šámal zejména různorodost; různorodost, která se zrcadlí 

určitým, byť ne procentuálně vysokým, číslem v české společnosti. Šámal se domnívá, 

že přirozená prezentace někoho, kdo je etnicky odlišný než majorita a přesto dokáže 

vykonat kvalitní pracovní výsledek, má za následek daleko pozitivnější výsledky na poli 

souladu versus nesouladu v rámci českého prostředí. Zde se shoduje s vizí, kterou sdílí 

britská Society of Editors, která uvádí, že zaměstnávání minoritních pracovníků má 

největší efekt v rámci dopadu na společnost zejména v televizním prostředí. 

Obrazovka je nástroj, kde to můžu nenásilně ukazovat. Myslím si, že 

ukazovat špičkovýho reportéra, který je původem Rom a je to na něm 

vidět a který dělá naprosto běžný témata, je mnohem efektivnější než tam 

stát s edukativně zdviženým prstem a říkat – jsou tady Romové, buďte na 

ně hodný. (Šámal) 

S konceptem diversity managementu jako cílené strategie, která by podporovala 

větší implementaci menšinových novinářů do redakcí, při které by se například dala 

vykazovat čísla o vzrůstu či poklesu počtu těchto novinářů, nesouhlasí. Uvádí rovněž, 

že v České televizi nic takového neexistuje. Vše, co probíhalo a probíhá v České televizi 

a dotýká se novinářů z řad menšin, je nyní většinou individuální snaha jednotlivce, 

nikoliv daná a schválená koncepce.  

Spíš to byl takovej soukromej plán, taková myšlenka. Nikdo mi to 

nezakazoval, nikdo do toho moc nemluvil, nikdo mi s tím ani moc 

nepomáhal, ale prostě tak nějak to dopadlo. (Šámal) 

Šámal uvádí prezentaci diverzity ve veřejnoprávní televizi rovněž jako 

příležitost k tomu, aby obrazovka nabídla rovné postavení každého jedince na trhu 

práce, přičemž každý, kdo zastupuje v celostátním médiu jakoukoliv menšinu, může 

ostatním, a to zejména mladé generaci, ukázat, že je možné a v některých případech již 

samozřejmé vypracovat se na úroveň srovnatelnou s úrovní novináře nepocházející 

z etnické/národnostní menšiny. Ti se jím mohou inspirovat. Zde se Šámal rovněž 
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shoduje se Society of Editors, která uvádí jako jeden z největších pozitivních dopadů 

minoritního novináře jako vzor pro mladé.
29

  

I jsem se setkal s tím, že Romové - ale my už teď fakt neřešíme, zdali to 

jsou, nebo nejsou Romové, posloužili jako příklad, kam až to lze 

dotáhnout. To si myslím, že jedna z nejlepších cest, lepší než jako nějaký 

sociální zvýhodňování. Prostě ukázat jim, že jsme všichni občani jednoho 

státu a máme tady stejný šance… (Šámal) 

Ředitel zpravodajství mezi menšiny, o jejichž potenciální zaměstnance se 

zajímal, udává romskou menšinu na konci 90. let. Nyní obrací svou pozornost na 

vietnamské obyvatelstvo. Ztotožňuje se s myšlenkou vzrůstající elity mladé vietnamské 

generace, která je sice vietnamského původu, ale již má například české občanství či se 

cítí více jako Češi (Šišková, 2001: 56). V rozhovoru rovněž zmiňuje Slováky a ne 

nezajímavou pozici slovenské menšiny. Vezmeme-li v potaz, že většina české 

společnosti nezařazuje příslušníky slovenské menšiny jako cizince, ale spíše jako 

spřátelené sousedy (Šišková, 2001: 68), jeví se kuriózně několik set reakcí diváků na 

Anetu Kubalovou, slovenskou reportérku, kvůli jejímu moderování cestovatelského 

pořadu Objektiv.  

[…] 200 dopisů z půl milionu diváků objektivu nepovažuji za relevantní 

[…]. Každej českej nácek si myslí, že když uslyší slovenštinu 

z veřejnoprávní televize, tak mu jeho 135 korun měsíčně umožňuje napsat 

úzkoprsnej až fašistickej dopis do České televize. (Šámal) 

Uchazeči z etnických/národnostních menšin procházejí totožnou sérií 

zaškolovacích procedur a prací jako každý nový juniorní novinář v České televizi.  

Ty lidi v podstatě jsou zařazeni jako normální juniorní redaktoři a 

projdou tím, čím si procházejí ostatní, čím byste procházela vy, kdybyste 

se chtěla stát junior ní redaktorkou. A mají stejný šance – buď se chytěj, 

nebo nechytěj. (Šámal) 

Záporně rovněž Šámal reaguje na otázku, zdali neřešil někdy neshody v rámci 

redakcí uvnitř pracovního kolektivu. Na možné formy určitého druhu rasismu odkazuje 

na dřívější dobu s odlišnými podmínkami v roce 1998, kdy byl do České televize přijat 

                                                 
29

 Diversity in the Newsroom: Employment of Minority Ethnic Journalists in Newspapers. In: Society of 

Editors [online]. 2004 [cit. 2014-07-30]. Dostupné 

z: http://www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Diversity%20in%20the%20Newsroom%20Report%20

PDF.pdf 
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49 

 

   

Ondřej Giňa, první novinář romského původu, který se objevil na obrazovce 

veřejnoprávní televize v České republice. 

Myslím, že to nikdo neřeší. Nebo to neřeší tak, aby se to ke mně dostalo. 

Nic. Ne nic závažného, ale nic. Nezaznamenal jste nic. Jste šikovná, 

nešikovná. (Šámal) 

5.2 Novinář z řad etnické/národnostní menšiny 

V pokračování analytické části práce se nyní zaměříme na analýzu 

strukturovaných rozhovorů s novináři z etnických/národnostních menšin.  

5.2.1 Profesní pojetí  

a) Příslušnost minoritního novináře ke své menšině není výrazně silná  

Tato práce se zabývá zejména identitou minoritního novináře a jeho postavením 

v českém mediálním prostředí celostátních médií. Jejich celkový počet nepřesahuje o 

velkou míru počet novinářů oslovených do této diplomové práce. Ti oslovení 

charakterizují svoji příslušnost k oběma etnickým/národnostním skupinám, které ve 

svém životě zažívají. Většina jich ale shodně tvrdí, že se cítí tak, že se již integrovali do 

české společnosti.  

Zejména mladší generace minoritních novinářů u sebe nepociťuje moc ze svého 

menšinového původu a cítí se spíše jako Češi. Potvrzuje tak názor Šiškové (2001), která 

popisuje generaci mladých lidí z menšiny, kteří stále více cítí vztah k České republice a 

mají například české občanství či se cítí více jako Češi. Je zde tedy možné vysledovat 

aspekt dvojí identity, který popisuje Průcha (2007: 120). Tento fakt rovněž 

koresponduje s uvedením Českého statistického úřadu, který v roce 2011 zaznamenal 

nárůst dotazníků, kde respondenti uváděli dvojí občanství.
30

 

Uvádím českou národnost, teď mám nově český občanství, ale určitě se 

cítím i trochu jako Vietnamka. Proto jsem využila ten novej zákon, že 

můžu mít dvojí občanství, že jsem taková Čecho-Vietnamka. […] Český 

občanství jsem chtěla už dlouho, protože se tak jako Češka cejtím. 

(Respondent 6) 

  

                                                 
30

 Národnostní struktura obyvatel. In: Český statistický úřad [online]. 30. 6. 2014 [cit. 2014-07-29]. 

Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/FC001D2AB2/$File/170223-14.pdf 
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Když mi někdo řekne, že nejsem Češka, tak mě to uráží. Tak jako co 

jsem? (Respondent 5) 

Těch tradic zas není tolik, protože už jsme sžitý s českou populací. Máme 

jiný přístup sami k sobě, ke svým příbuzným a známým, je to odlišný, 

trochu. Ale jinak jsme Češi. (Respondent 2) 

Tento fakt může souviset s dobou pobytu v České republice. Jeden respondent 

žije a pracuje v této zemi druhým rokem. Je výjimkou v porovnání s ostatními, přičemž 

jejich pobyt se měří na desítky let. Pro většinu novinářů je Česká republika místem, kde 

se narodili. Dva novináři do České republiky přišli při či po svých studiích na vysoké 

škole. Rovněž mají dva oslovení respondenti současně české a cizí kořeny, tj. jeden 

z jejich rodičů je původem Čech, druhý pak zástupce minority. Sepjetí s českou 

kulturou je v těchto případech samozřejmě přirozenější a těsnější.  

Já se necejtím být příslušníkem žádný menšiny, protože ani nevím o tom, 

že by tady nějaká menšina, kompaktní, srbská, chorvatská, či slovinská 

byla. Moje historie je taková, že můj tatínek je Srb, maminka je Češka, já 

jsem se narodil v Bělehradě, ale vyrůstal jsem ve Slovinsku. Takže moje 

vlast, mám-li to tak říct, je Slovinsko, tam jsem vyrostl. Ale se Slovinskem 

jako takovým nemám nic společného, my tam nemáme žádnou rodinu. 

Takže sice umím slovinsky, rád tam jezdím, do škol jsem chodil tam – já 

jsem nikdy nechodil do českejch škol. (Respondent 9) 

K těm tradicím – myslím, že se hodně vytratily, ale takový základní, ten 

každodenní život, ta výchova, to romství, romipen, to u nás je, to se 

projevuje na každodenních věcech. (Respondent 4)  

S větší překážkou, a to s počáteční jazykovou bariérou, co se týká psaného textu, 

byl nucen se potýkat pouze jeden respondent. Ten se musel vyrovnat s přechodem mezi 

svým rodným prostředím a odlišným pracovním prostředím v České republice, přičemž 

díky podobnosti rodného jazyka a jazyka, který používá, se s tím vyrovnal dle jeho slov 

relativně rychle. Pro ostatní byla příležitost pracovat v českém mediálním prostředí 

stejně přirozená jako jakékoliv jiné povolání, o které by se zajímali.  

Ze začátku jsem se do toho snažila hodit, ani jsem nepřekládala. Ještě 

k tomu mi asi rok nešla kontrola gramatiky na počítači. Je celkem vtipné, 

že jsem byla já jediná, které to v redakci nešlo. Po pár měsících jsem 

začala vychytávat ty chyby. Momentálně když mám štěstí, tak umím text 

napsat bezchybně. (Respondent 7) 
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b) Žurnalistika jako neplánovaná profese 

 

Tento výzkum obsahuje ve své teoretické části diskuzi nad tím, jakým způsobem 

lze vymezit žurnalistika jako činnost, která je spojena se ziskem finančního výdělku a 

zdali se dá žurnalistika samotná specifikovat v rámci odvětví dostupných na trhu práce. 

Názory se různí  a nelze označit pouze jeden za ten, který je správný a relevantní 

v oblasti mediálního trhu. Zjištěným faktem ale je, že u oslovených novinářů nebyla 

žurnalistika tím, co by do budoucna plánovali jako svoji výdělečnou činnost a kterou by 

si mohli představit jako své povolání. Devět novinářů popisuje, že výběr žurnalistiky 

nebyl jejich prvotním rozhodnutím, ke kterému se ubírali v rámci svých představ o 

budoucí činnosti.  

Kdyby válka nevypukla, tak bych studoval filozofii a pak bych nevím, co 

bych dělal. Pak jestli bych chtěl být nějakým profesorem nebo bych 

hledal nějaké uplatnění a je otázka, zdali bych se vůbec odstěhoval ze 

Slovinska. (Respondent 9) 

Táta byl docela politicky angažovanej, zaměřenej. Takže já jsem věděl, 

co to je zpravodajství, viděl jsem, jak to funguje. Jenomže tenkrát, když 

mě bylo patnáct, to byl rok 1989. Předtím to bylo takový komunistický, 

nás to moc nebavilo a dívali jsme se na to z minulosti. […] Byla to 

nabídka, která přijde jednou za život a my jako Romáci jsme tenkrát měli 

obrovskou příležitost. (Respondent 2) 

[…] nikdy jsem nevěděla, že budu dělat tu práci, co teďka dělám. 

(Respondent 5) 

Pouze dva respondenti vyhodnotili svoji touhu stát se novinářem jako jednu 

z věcí, která je ovlivnila v následném výběru vysoké školy. Nebyla to ovšem jediná 

možnost, nad kterou se rozhodovali. Další respondentka si vybrala obor, který má se 

žurnalistikou hodně společného.  

V odpovědích novinářů na otázky týkající se jejich začátků a obecně motivace 

k výkonu této činnosti vyplynulo, že byť s konkrétní představou žurnalistiky jako 

povolání nikdo z nich nepočítal, se všemi oslovenými se dlouhodobě pojila potřeba dát 

prostor nějakým způsobem svému kreativnímu myšlení, které pociťovali jako svoji 

výhodu a přednost. Potřeba kreativně se vyjádřit a tvořit vedla posléze u dvou 

respondentů k tomu, že si zavedli blog, kam dlouhodobě, ještě před výkonem 

žurnalistiky jako výdělku na plný či částečný pracovní poměr, přispívali. Na svých 
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blozích se oba zmínění novináři zabývali většinově postavením menšin, ze kterých 

pocházejí, v České republice a interakcí této menšiny v rámci většinové společnosti. 

Psaní blogu posléze posloužilo jako první fáze počínající žurnalistické dráhy, jelikož 

tato zkušenost jim do jisté míry pomohla získat zaměstnání a uplatnit se v žurnalistice. 

Mně ta kreativita hrozně chyběla, tak jsem si řekla, že začnu psát. 

Protože to bylo něco, čemu nemusím věnovat tolik peněz. […] Moji 

rodiče neměli moc peněz, tak jsem začala psát a založila jsem si blog 

tehdy. […] Tady šlo navázat na to, co jsem dělala dřív, a tím, jak jsem 

měla psací zkušenosti, tak to pro mě bylo daleko lehčí než jít do jinýho 

oboru. (Respondent 6) 

Procházel jsem chemoterapiema a takovýma věcma. Tehdy jsem se začal 

nudit a psát nějaký blogy. Když jsem začal psát blogy, tak mě oslovila 

tehdejší šéfová blogu na iDnes.cz, jestli pro ně nechci začít dělat. Tímto 

vlastně všechno začalo. Začal jsem psát politický komentáře a komentáře 

k aktuálnímu dění. (Respondent 1) 

Tři respondenti uvedli, že jim byla vlastní touha vykonávat práci, která by byla 

spojena s komunikací s veřejností a s ústním projevem. Jeden z těchto respondentů 

uvádí jako svoje začátky moderování plesů, další psaní povídek či navrhování šatů, což 

jsou činnosti, které potřebují kreativní, interaktivní a zvídavou osobnost, která má chuť 

improvizovat a reagovat na nenadálé situace – charakteristiky, které nejsou nepodobné 

výkonu žurnalistiky samotné. Kromě jednoho respondenta, který se k novinářskému 

povolání dostal víceméně náhodou, směřovali všichni již před první oficiální pracovní 

příležitostí k audiovizuální či tištěné tvorbě.  

V životě by mě nenapadlo, že bych byla fotografkou. Naopak, jsem v 

dětství hodně kreslila a navrhovala jsem šaty. (Respondent 8) 

Mně říkali, že bych to mohla dělat, protože jsem od dětství psala. Ale 

nikdy jsem to nechtěla dělat. Strašně dlouho jsem chtěla být architekt. 

[…] Bavilo mě psát, píšu od devíti let a byla to jediná věc, na které se 

projevil můj nějaký výraznější talent. (Respondent 7) 

 

c) Žurnalistika jako forma vyrovnání se s dvojí identitou 

 

Jedním z důvodů, proč se nacházejí novináři z minorit v redakcích celostátních 

médií, je snaha překlenout „rozdílné postavení v rámci majoritní společnosti“ (ter Wall, 

2002: 54), jenž pociťuje každý, a nemusí to být nutně novinář, kdo delší dobu pobývá 
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v jiné zemi než v té, kde se narodil či vyrůstal. Ta více či méně denně reaguje na jeho 

odlišnost a tento pocit se více čí méně projevuje v jeho činnostech. Novinář se tedy 

nutně nemusí snažit o to, aby se v redakci více a lépe informovalo o jeho menšině. On 

sám se rovněž musí vyrovnat s tím, jaký je. Z odpovědí oslovených respondentů 

nevyplývá, že by žurnalistika znamenala pro oslovené vyrovnávání se se svojí identitou 

a životem v české společnosti. Dva novináři zmínili, že spíše v začátcích své soukromé 

tvorby na blogu psali příspěvky, které se občas zabývali otázkami spojenými se svým 

původem.  

Já jsem byla jedno z těch banánových dětí. Já jsem pak začala psát 

osobnější věci, dávala jsem tam svoje povídky a tak. (Respondent 6) 

Trochu odlišná situace nastala u romských novinářů, kteří svou žurnalistickou 

dráhu povětšinou začínali v menšinových médiích. Spojovala se s nimi tedy příležitost 

od samého začátku jejich žurnalistické kariéry vnímat svůj původ v rámci své práce 

velice intenzivně a vytvářet příspěvky, které by se týkaly některých jeho aspektů. Tato 

angažovanost v tématech spojených se svým původem ale zaniká příchodem do 

celostátního média. Většina respondentů nyní nemá potřebu jakkoliv řešit svoji identitu 

na pracovišti. Jak bude rozvinuto dále, necítí se rovněž být zástupci své menšiny ani 

novináři-aktivisty, kteří se snaží bojovat o práva menšin v České republice. 

Tehdy byl časopis, který se jmenoval Amalo Gendalos, který řídil tehdejší 

šéfredaktor Romey Zdeněk Ryšavý. Jarka Balážová tam dělala, takže 

tehdy se tam formovala ta banda, která to vlastně dělá teď. (Respondent 

1) 

Tehdy jsem psal pro romský měsíčník Romano voďi, který založila Jarka 

Balážová. (Respondent 4) 

V jednom příspěvku se objevilo konkrétní tvrzení, které ukazuje, že daná osoba 

díky mediální (v tomto případě fotografické) tvorbě dostala možnost v něčem vyniknout 

nad svými většinovými spolužáky. Tento komentář otevírá prostor k úvahám o tom, 

zdali minoritní novináři musí vyvinout více úsilí při své činnosti, ať již ve školním, či 

pracovním prostředí. U ostatních respondentů to nebylo explicitně vyjádřeno. Část 

respondentů spíše při rozhovoru zauvažovala nad tím, zdali jsou zaměstnáni opravdu 

proto, že vykazují kvality potřebné pro toto povolání, či zdali je to větší mírou díky 

tomu, že pocházejí z minority. Všichni se ale cítili jisti určitými kvalitami, které musí 
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prokazovat, bez nichž by práci v redakci nemohli zastávat. Několik respondentů zažilo 

předsudečné chování svého okolí, např. ve školním kolektivu. Byť to zmínili pouze 

jednou či dvěma větami, podprahově by se dalo usoudit, že jim to mohlo dát určitou 

dávku urputnosti. Na poli domněnek rovněž zůstane fakt, zdali je to mohlo vnitřně 

posílit. Domníváme se, že ano. 

To v tobě zůstane. Proto si myslím, že nikdy nemůžu bejt namyšlená. 

Tohle mě vždycky drží zpátky. […] V životě bych nemohla být na nikoho 

zlá, protože by to všichni spojovali s tou menšinou – ona je špatná, takže 

Vietnamci jsou taky špatní. (Respondent 5) 

Poprvé jsem cítila, že bych v něčem mohla být lepší než české studentky, 

spolužáci. (Respondent 8) 

Já docela bojuju s tím, možná si to jen zveličuju, nevím, jestli jsem dobrá, 

nebo jestli jsem Vietnamka. Myslím, že tady v redakci mi to říkaj na 

rovinu. Kdyby mi to nešlo, tak mě tam asi nemají. Ale dlouho jsem s tím 

bojovala. (Respondent 6) 

  

d) Žurnalistické vzdělání není nutností pro povolání novináře 

 

To, na čem se shodnou bez výhrady všichni respondenti, je postoj 

k novinářskému vzdělávání. Z devíti oslovených novinářů dva vystudovali či studují 

obor, který je buď téměř totožný či stejný s jejich nynějším profesním zaměřením. Obor 

jednoho z respondentů směřuje k těsnější práci s jazykem, ostatní se na svých studiích 

na žádný obor spojený se žurnalistikou nezaměřovali. Oslovení respondenti shodně 

hodnotí studium žurnalistiky jako věc nepotřebnou k následnému výkonu této profese. 

Ve většině jej hodnotí jako něco ne nezbytného, co může zajistit absolventům určitý 

teoretický rámec a případné potřebné kontakty v tomto oboru. Nelze jej ale podle nich 

považovat za nezbytně nutný předpoklad, který by si měl každý zajistit. 

Tím, že jsem studovala masovou komunikaci, tak jsem rozuměla i tomu, 

co povídají šéfové, ale na focení jsem nepotřebovala mít diplom. 

(Respondent 8) 

Mám kontakty na lidi, co už jsou nebo budou skvělí novináři. Co se týká 

samotného studia a vzdělání, tak to nebylo to, co jsem chtěla. Nedalo mi 

to to, co jsem čekala. (Respondent 7) 

Daleko dřív se hodně preferovali lidi z jinejch oborů, kteří uměli psát, 

což je daleko lepší než vystudovat žurnalistiku. (Respondent 6) 
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Rovněž většina respondentů vyjadřovala až skepsi k něčemu, jako je studium 

žurnalistiky obecně. Zde se nejedná o formu odmítání elitářství, sedm z devíti 

oslovených novinářů studuje či vystudovalo vysokou školu. Měli tudíž možnost volby a 

přístup k plnohodnotnému vzdělání. Daleko častěji jim ale byla bližší představa 

novináře jako někoho, kdo se vzdělává samotnou praxí. Tedy tím, čím prošla 

v začátcích většina z nich. Jejich tvrzení koresponduje s údaji Society of Editors, v jejíž 

studii se zmiňuje, že minoritní novináři častěji volí kurzy a školení poskytované přímo 

organizací, ve které by se mohli později uplatnit.
31

 

Těch moderních trendů je tam minimálně, je zde typická německá tradice 

vysokého školství, zabývá se dějinami a otázkami, které není nutné mít 

v hlavě. Většina lidí, kteří učí na těch žurnalistikách, nejsou praktikující 

novináři, přesto, že se to zlepšuje. Důležitá je dobrá škola v praxi od 

dobrého šéfa. (Respondent 3) 

Nemyslím si to vůbec, protože je to nesmysl. Asi je to dobrý ve smyslu 

nějaký techniky, technika toho podání, určitý styl, pravopis samozřejmě. 

Musíš umět česky, když chceš umět psát. […] Je hrozně důležitý mít 

nějakej základ, ale to se naučíš praxí, podle mě. (Respondent 1) 

Dva novináři absolvovali ve svých začátcích kurzy žurnalistiky organizované 

neziskovou organizací, které jim umožnily, po tom, co se osvědčili, začít kariéru ve 

veřejnoprávním médiu. Ti to komentují s určitým vděkem, přičemž uvádějí, že jim 

ukázaly možnosti v jiném oboru, než ve kterém pracovali či studovali. Mohli se tak 

rozvíjet v oboru, který byl pro ně do té doby nemyslitelný jako výdělek na plný úvazek.  

Já jsem byl rád, že jsme mohli nějaký ten kurz absolvovat, že jsme dostali 

nějaký základy, úplně stručný základy toho, co ta žurnalistika je. 

(Respondent 2) 

V roce 2000 jsem prošel kurzem Centra nezávislý žurnalistiky, který vedli 

novináři z BBC. Tak mě naučili dost. Prošel jsem pak dalším kurzem 

rozhlasovýho zpravodajství. (Respondent 1) 

e) Minoritní novinář odmítá koncept pozitivní diskriminace  

 

Jedním ze stereotypních nahlížení na minoritního novináře může být představa o 

jeho příliš těžkém či příliš lehkém vstupu do prostředí mediálního trhu. Téma, které má 
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souvislost s diskuzemi o tzv. pozitivní diskriminaci, je pro minoritní novináře prostorem 

k razantnímu obhájení své pozice v redakci. V České republice neexistuje cílený 

monitoring, který by přinášel údaje spojené s touto problematikou v rámci např. výroční 

zprávy, jako je tomu ve Velké Británii či USA.
32

 Většina novinářů uvádí, že měla stejné 

podmínky při ucházení se o pracovní místo jako ti, kteří zástupci minority nejsou. 

Výjimkou není ani novinář, který na začátku bez hlubších zkušeností zůstal po 

absolvování kurzu ve veřejnoprávní televizi. 

Já jsem dostal povel – plav a buď budeš plavat, nebo nebudeš plavat. 

Možná ze začátku nás tam Zdeněk vzal proto, že chtěl. Ale on chtěl, 

abychom pracovali a ne jen proto, že jsme Romové. […] Je to možná 

trošku nespravedlivý. Ale je to hlavně o tom, že vy jako žurnalistka máte 

ty dveře taky otevřený, můžete se k nám dostat, vidět to tam, zkusit si to 

tam. Pak je to o tom, jestli obstojíte, či ne. Mě dnes když šéf taky řekne, 

když nebudu podávat výkony – sorry, půjdeš pryč. (Respondent 2)  

Stejně jako zažívá každý juniorní redakční pracovník, tak i u oslovených 

minoritních novinářů platí, že si své místo museli zasloužit a pracně vydobýt. Začátky 

nebyly lehké pro žádného z oslovených respondentů.  

Ten začátek byl samozřejmě drsnej, protože já jsem byla ve škole 

sebevědomá a myslela jsem si, že umím fotit. (Respondent 8) 

Dokud jsem nechodil na novinařinu, tak jsem si připadal jako strašně 

velkej novinář, i když jsem byl v té Romee. Bylo mi sedmnáct, ale už mě 

posílali do senátu, když se to týkalo Romů. (Respondent 4) 

Co se týká teorie diversity managementu či ideje pozitivní diskriminace, 

oslovenými novináři jsou celkově tyto koncepty odmítány. Necítí, že by se jich to 

nějakým způsobem dotýkalo a že by v tom participovali. Nevidí v tom rovněž řešení 

jakékoliv diskuze týkající se menšiny a majority. Hojně byly diskutovány zejména 

podmínky, za kterých by k tomu docházelo, v porovnání se současnou situací. Někteří 

oceňují snahu zabývat se diverzitou a rozvíjet ji, všem obecně se ale příčí myšlenka 

jakéhokoliv plánovaného konceptu. 
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Vůbec. Nikdy, ani bych to jako nepřijal. (Respondent 4) 

Já osobně jsem proti tomu, aby se do redakcí, který jsou už tak 

zeštíhlovaný dost momentálně, zaváděla národnostní menšinová kvóta – 

to je blbost. (Respondent 9) 

V podstatě je taková tendence, minimálně tedy ze strany projektů, 

zaměstnávat či dávat možnost vzdělání a mediální průpravy mladým 

lidem, což je strašně fajn. V okamžiku ale, kdy mají jazykovou bariéru a 

kdy nejsou vybavení, mluví trochu s romským přízvukem, tak je to passé. 

(Respondent 3) 

Oficiální rétorice, která by mluvila ve prospěch pozitivní diskriminace 

v redakcích, byl nakloněn pouze jeden respondent. Podle jeho názoru by měla být 

v redakci zastoupena každá početně významnější minorita, která se v České republice 

nachází.  

Jednou jsou menšina a měl by je brát někdo vážně. Když budu majitel 

nějakého serveru a budu tam dělat ukrajinskou politiku, tak já si tam 

prostě najdu Ukrajince, který tomu rozumí. (Respondent 1) 

 

f) Minoritní novinář jako prostředník mezi menšinou a majoritou 

 

Většina oslovených novinářů se shodla na tom, že za určitých okolností mohou 

plnit funkci prostředníka mezi majoritní společností a minoritou, ze které pochází. 

Uvádějí, že je snadnější spojit se s někým, kdo z dané minority pochází, a najít tak 

snadnější cestou zástupce, který by poskytl příspěvek do tématu, který je v redakci třeba 

zpracovat. Novináři uznávají, že si mohou také snáze ověřit leckdy těžko ověřitelné 

informace. Díky vhledu coby přidané hodnotě, který jim jejich původ poskytuje, se 

rovněž lépe orientují v tématech, která se dotýkají dané menšiny. V redakci tak mohou 

poskytnout radu či alespoň orientaci v tématu – mnozí uvádějí, že kolegové se na ně 

občas obrací. Občas se tedy formují do role novináře „zprostředkovatele“ (mediátora), 

který umožňuje komunikaci mezi dvěma určitými skupinami lidí, jak jej popisuje 

Kunczik (1995: 80). 

Představ si kauzu, kde jsou aktéři Romové a kde 90 % novinářů se zeptá 

těch ostatních, ale těch Romů se nezeptá nikdo. Mám tu výhodu, že umím 

romsky a domácí mě znají a přinesu to svědectví druhé strany. 

(Respondent 1) 
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[...] když se něco takového stane, tak mě ty redaktoři i z krajů volají – 

hele, neznáš tam někoho, kdo by mohl něco říct. Takže tohle pak funguje. 

A já skutečně mám  v každým kraji nějakého známého, který mi dokáže 

něco říct a dokáže mě nakontaktovat na jakoukoliv rodinu. Já pak dokážu 

zjistit, o co tam skutečně šlo. A můžu to dostat i do těch reportáží. Ale 

spíš se  od toho snažíme držet odstup a moc nehrát na city. 

(Respondent 2) 

Velkej přínos a i praktickej je, že když jsi v tý redakci a děláš nějaký 

téma, tak za kým jdeš – za tím, kdo tomu nejvíc rozumí. To je největší 

přínos pro fungování redakce. Ten člověk o tom nemusí referovat, ale 

jeho kolega píše o romských vysokoškolácích, tak tam má toho kolegu, 

který mu může poradit. (Respondent 4) 

Druhá rovina přítomnosti minoritního pracovníka v redakci, kterou novináři 

zmiňují, se může zdánlivě podobat té první, ale jedná se ještě o další významový aspekt, 

a to konkrétně pohled minoritního novináře a jeho názor na dané téma. Novináři se 

shodli rovněž na tom, že není pravidlem, až na jednu výjimku, aby zpracovávali 

tématiku, která se váže s jejich minoritou. Zároveň ale může nastat situace, kdy se jich 

v redakci kolegové zeptají, co si o tom myslí oni.  

Spíš jsem cejtil takový jako – vždyť ty s tím máš zkušenosti, tak řekni, jak 

to je z tvýho pohledu. Nebo když se dělají takové ty příručky pro turisty, 

kteří jedou na Jadran, takové ty slovníčky a tak. Tak vždycky, hele, ty to 

můžeš zkontrolovat. (Respondent 9)  

Na mě se pořád obracejí lidi, mí kolegové – co si myslíš, můžu to takhle 

uchopit, nebo ne. Kolikrát ani nevědí, kdy můžou použít slovo „Rom.“ 

(Respondent 4) 

Tato možnost provázanosti minoritního novináře s minoritou a majoritou 

zároveň se tak objevila jak v rámci redakce v České republice, tak rovněž v jednom 

případě na úrovni zahraničního zpravodajství, na kterém se podílel jeden z respondentů, 

když informoval do českých médií z prostředí, které mu bylo známé.  

Tou válkou se můj život úplně změnil, protože byla poptávka, po někom, 

kdo je odtamtaď a kdo umí česky, takže takhle jsem se tady etabloval. 

(Respodent 9) 

Třetí rovina této role se pojí s užším propojením minoritního novináře s lidmi, se 

kterými se setká v rámci přípravy materiálu do článku či reportáže. Mohou využít pocit 

sounáležitosti mezi sebou, z čehož může vzniknout více zajímavějších informací, 
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podnětů či zážitků. Nedostatečná informovanost ohledně kultury, zvyků a obyčejů 

minority v dané zemi se uvádí jako jeden z největších prohřešků, které se objevují 

v informování o minoritách (Nečitelní cizinci, 2003: 34). 

Každý ti neotevře dveře. Je to ale jednodušší. (Respondent 1) 

U jedné sedminy respondentů, u velké části mi to pomůže. Slyší jiného 

Slováka a jsou nápomocnější a sdílnější a je to takový pocit 

sounáležitostí. (Respondent 7) 

Zatímco komunikace s veřejností, která patří do menšiny, se může díky původu 

novináře usnadnit, komunikace s většinovou veřejností se díky stejnému důvodu může 

zhoršit. Nestává se to často, spíše zřídka, ale tři novináři uvádějí takové případy, kdy 

respondent, se kterým novináři komunikovali, cíleně upozornil na jejich původ.  

Nepotkala jsem se s žádnou negativní reakcí. Jednou mi možná nějaký 

respondent naznačil, po tom, co jsme skončili rozhovor, že si mám dát 

pozor, abych to napsala správně. To byla jediná taková reakce, která se 

takhle stala. (Respondent 7) 

Je pravda, že ty negativní zkušenosti mám, sice ne tak často. [… 

]Posledně to bylo tak, že jsem chtěla fotit kulturisty na Výstavišti. Přes 

svaz kulturistů jsme byli domluveni, že to je supr nápad, ať tam přijdeme. 

Ale když jsme tam přišli, tak nám pořadatelé  akce nedali akreditaci – 

oficiální důvod byl ten, že jsme si  žádost podali pozdě.  Pak jsem 

zaslechla, že žádnou Vietnamku do haly nepustí. A to byl člověk v obleku 

[…] (Respondent 8) 

 

g) Minoritní novinář jako vzor pro mladé lidi z menšiny 

 

Pokud zůstaneme u aspektů, podle kterých minoritní novináři míní, že by 

v redakci mohli být prospěšnější nad rámec svých pracovních povinností, oslovení 

novináři uváděli velice často další podskupinu své role, a to jejich pozici v redakci jako 

možný vzor mezi mladými lidmi ze své komunity. V tomto případě jde zejména o 

novináře, které může veřejnost spatřit na televizní obrazovce. Podle novinářů jim 

snadněji nabídnou pozitivní vzory, a tudíž informaci, že někdo pocházející z menšiny na 

území České republiky se může prosadit, a to i v mediálním prostředí, které až 

donedávna bylo striktně většinové.  
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Podle mě to hlavně pomůže těm malejm dětem, který se daleko, čím dál 

tím hůř vyrovnávaj se svou identitou. Ty tlaky jsou větší, protože když ty 

rodiče vidí, že ty, co vyrostly dřív, ztrácej svojí identitu, tak se z toho 

chtěj nějak poučit a tlačej na to dítě čím dál tím víc. (Respondent 6) 

Je to důležité, že tam pracuje, protože ho vidí samotní Romové. To může 

být velký pozitivní vzor pro mladý Romy. […] Protože tam cejtí 

samozřejmě nějakou náklonost, něco společnýho. Oni jsou pro ně bližší. 

(Respondent 4) 

[…] já asi nechci být prospěšná pro svojí komunitu. Jediný je, v čem já 

můžu být prospěšná, je to, že si na mě lidi ukážou v televizi a řeknou si, 

že mladí Vietnamci uměj česky. To je tak všechno. (Respondent 6)  

5.2.2 Profesní hodnoty 

 

a) Negativní náhled na informování českých médií o menšinách  

 

Být novinář a patřit do etnické/národnostní menšiny znamená dvakrát více 

pozornosti, neboť každý předpokládá, že minoritní novinář pravidelně sleduje jak denní 

zpravodajství, tak zpravodajství týkají se jejich komunity. Zde se názory liší podle 

konkrétních komunit. Většina respondentů ale na otázku, zdali česká média informují 

vyváženě v případech, kdy se v médiích objeví téma, ve kterém menšiny vystupují, 

odpovídá záporně. V odpovědích zaznívá otázka integrace menšin do české společnosti, 

která se podle respondentů od začátku 90. let výrazně změnila. Podle mínění 

minoritních novinářů to ale média nejsou schopna stále dostatečně reflektovat. Pokud 

není menšina vyobrazena zcela negativně, tak je zpravodajství o ní minimálně 

nevyvážené. Respondenti se lišili v míře odstupu od dané problematiky. U většiny bylo 

vidět výrazné rozhořčení, jeden z respondentů ale uvedl, že se již snaží přistupovat 

k tomu nekriticky.  

Nechci být sprostý. Je to příšerný, strašný. Neumíme psát o Romech, 

neumíme to tady podávat. (Respondent 1) 

Menšiny u nás stále nejsou vnímány jako nějaká konzistentní část 

společnosti. Romů bude v okamžiku, kdy bude probíhat kriminální kauza, 

Khamoro, Mezinárodní den Romů. Velmi málo kdy to najdeme v anketě, 

co budete dělat o prázdninách, v běžných tématech. To se netýká jen 

Romů, ale velmi málo to reflektuje české ulice, česká realita. My už 

dneska jsme nějakým způsobem integrováni do té společnosti, ale v těch 

médiích to není vidět. (Respondent 3) 
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Sice to teď sleduju, ale už se mě to nijak nedotýká, už to vnímám 

neutrálně. Naučila jsem se to neřešit. Soustředit se sama na sebe. 

(Respondent 6) 

Výjimku ve svém tvrzení uvedla jedna respondentka, která vnímá zlepšení v 

informování o své menšině a vidí v ní výrazný posun. 

Myslím si, že v posledních letech naopak vnímám zlepšení. Vietnamská 

komunita je prezentována velmi pozitivně. Dřív byly samý černý obchody 

a takovýhle věci. Dnes už skoro všichni o Vietnamcích mluví jako o 

pracovitých lidech, milujou vietnamský jídlo, o vietnamských dětech, 

které se tady narodily, jako o naději  společnosti. (Respondent 8) 

 

b) Žurnalistika není pro minoritního novináře znakem nejvyšší prestiže 

 

S každou profesí se pojí určitá vyšší či nižší míra prestiže. Žurnalistika nepatří 

mezi ta nejprestižnější povolání, které by si mohl novinář z minority v českém prostředí 

zvolit. Oslovení novináři oceňují spíše kreativitu a perspektivnost, které jim tato práce 

může přinést. Uvádějí rovněž, že pociťují pokles prestiže v rámci čtenářské obce a 

v souvislosti s krizí, která rovněž postihla mediální trh. Sedm z devíti novinářů si 

nespojovalo prestiž se žurnalistikou a uvádělo, že toto hodnocení pro ně není důležité.  

Dřív byl fotograf vážený povolání, totéž u novinářů. Ale v poslední době 

všichni v Čechách prožívají takovou krizi. Spousta fotografů nemá 

zaměstnání. (Respondent 8) 

Ze začátku ano. Dnes už vím, že český média jsou v takovým stavu, že už 

po takovýhle expertíze není takovej zájem, jako byl dřív. […] Nepovažuji 

už to za tolik prestižní či naplňující jako dřív. (Respondent 9) 

Nevnímala jsem to jako nic extrémně prestižního. […] Pro určité lidi to, 

že jste novinář, znamená, že jste hlupák a naopak. (Respondent 3) 

Jako prestižní to naopak vnímá jeden respondent, který uvedl, že s ohledem na 

sociální poměry jeho rodiny v dětství spatřuje v nynějším zaměstnání větší míru prestiže 

a hrdost na to, že se dokázal vypracovat tak vysoko do médií veřejné služby.  

 

No, já jsem došel z ulice do zpravodajství České televize. Já si myslím, že 

dobrý. (Respondent 1) 
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5.2.3 Redakční práce a redakční prostředí 

 

a) Minoritní novinář neinformuje o své menšině 

Zpravodajství má svá pravidla, jejichž charakteristiky vymezují, jak moc a jak 

často se objevují informace o menšinách coby předmět celostátního zájmu na stránkách 

médií. To, co se liší, je míra angažovanosti minoritních novinářů v této oblasti. Novináři 

poukazují na to, že nechtějí působit jako „aktivisté, kteří bojují za práva menšin“ (Jirák, 

Volek, 2006: 56). Projevují „zdravý“ zájem o dění, ale přímému zapojování do 

informování o své menšině se brání. Informace ze své komunity staví spíše ke své 

osobní pozornosti než jako jednu z priorit práce v redakci celostátního média. Dva 

z novinářů působí mimo své hlavní pracovní náplně rovněž v neziskových organizacích. 

Výjimkou je jeden respondent, který dostává na starost informace o své menšině. 

Důvodem je ale rovněž, kromě jeho původu coby přidané hodnoty, relativně malá 

redakce a také určité specifické postavení menšiny, ze které pochází a která se odlišuje 

od ostatních. Důvody ostatních se liší – od obavy ze střetu zájmů po malý výskyt těchto 

témat v určitém médiu či jen souhru náhod. 

O to jsem se ani nepokoušela, tam to zkrátka nepatřilo. Ve zpravodajství 

jsme na to občas narazili, na nějakou konkrétní kauzu. A pak bylo pro mě 

důležité ověřovat si ty informace z konkrétních zdrojů. Zavolat třeba na 

Romeu (Respondent 3) 

Nikdy jsem nezpracovával nic romského, Ne že bych se tomu bránil, ale 

k ničemu jsem se nedostal. (Respondent 4) 

Vůbec ta témata nezpracovávám a myslím si, že by bylo špatně, abych to 

dělala já […] Kdybych to napsala ve prospěch, tak by někdo řekl, že jí 

nadržuju, a kdybych to napsala proti ní, tak by se ozvala ta komunita, je 

to střet zájmů. (Respondent  6)  

Většinou jo, většinou ani nikdo jiný to nedělá, třeba nějaký komentář, to 

ano. Ale většinou my. (Respondent 7) 

Dělám občas tu sociální tématiku. […] Nevyhledávám je cíleně, ale ve 

svý podstatě vždycky, když mám týden volna, tak si obvolávám nějak 

svoje známý, kontakty a zjišťuju, jestli v té problematice je něco nového 

nebo ne. (Respondent 2) 
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b) Novinářská redakce jako kosmopolitní a tolerantní prostor 

Radikálnější změnu přináší pohled minoritních novinářů na atmosféru a 

prostředí celostátních redakcí v České republice. Zatímco sedm z devíti respondentů 

popisuje nějakou formu diskriminace, kterou zažili v interakci s českou veřejností, do 

současných redakcí se tato forma komunikace s menšinami nepromítla. Většina 

oslovených novinářů popisuje redakční prostředí jako prostor, ve kterém lidi kooperují 

běžným způsobem bez ohledu na etnický původ. Pokud se zaměříme na vedení redakcí, 

vztahy s nadřízenými novináři shodně uvádějí jako kladné, bez známky předsudečného 

chování. Rovněž se většina respondentů ztotožňuje s tvrzením, že etnicita nepatří 

v redakcích mezi témata, která by se výrazně řešila. Spíše se diskuze v tomto směru 

neobjevují vůbec. 

V práci jsem se s diskriminací vůbec nesetkala, naopak. Cítila jsem se 

velmi rovnocenná. […] Kdyby se celej národ choval jako novináři, tak by 

to bylo fajn. (Respondent 8) 

Už se to tolik nerozlišuje. Samozřejmě editoři budou rádi za to, že tam je 

nějaký multikulturní prostředí. Nemám pocit, že by se to nějak řešilo. 

(Respondent 6) 

To ne, tohle. Já si myslím, že to jsou fakt chytří lidi a ti to neřešej, 

protože vidí, jak je to ve světě a že to tam taky nikdo neřeší. 

(Respondent 5) 

[…] u toho zahraničního oddělení, to už vůbec ne, tam by nemohl 

pracovat nikdo, kdo má nějaké předsudky, nebo tak něco. (Respondent 9) 

Nikdy, nikdy. Naopak, teď prý diskriminuji já moje kolegy, že po nich 

chci moc práce. Jak mi to říkají, že jsem otrokář. To bylo takhle od 

začátku. (Respondent 2)  

Negativní zkušenosti zmiňovali dva respondenti z romské minority.
33

 Jeden 

z oslovených se s formou stereotypních poznámek setkal v soukromém rádiu, druhému 

se to samé stávalo v jeho začátcích v celostátním periodiku. 

To se týká té mé zkušenosti v rádiu, je nejpodstatnější, že většina mých 

kolegů nebyla schopná si přede mnou odpustit různé narážky, vtípky, 

různé hlášky, které jim přišly rádoby vtipné, aniž by si uvědomili, že tam 

jsem já. (Respondent 3) 

                                                 
33

 V této chvíli považujeme za relevantní zmínit národnost respondentů, neboť se to týká jednoho 

z případů,  kdy se odpovědi novinářů z jedné komunity výrazně lišily od ostatních. 
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Na iDnesu se tam první rok bavili tím, že když jsem šel do práce, tak 

hajlovali a brali to jako zábavu. Dneska tam máme výborný vztahy, ptají 

se mě, jak se mám a tak. To je hrozně nejednoznačný. (Respondent 1) 

Pokud by měli minoritní novináři přiřadit sami sobě roli, u které se domnívají, že 

mu ji přisuzují kolegové, byla by to spíše postava „exota.“ Popisují tím tak to, že 

novinář je v redakci vnímán stále trochu jako rarita a zpestření než její běžná součást. 

Podle mě všude chtějí mít cizince, je to takový zpestření redakce i 

zpestření těch zpráv. Jde jim o to, aby o tom čtenáři asi trošku mluvili. 

Myslím si, že v tý televizi jsou rádi, když tam přijde někdo takovejhle. Ale 

nemělo by se to moc přehánět. (Respondent 6) 

I ostatním ukázat, že jsme se někam posunuli a že nikomu nevadí, že tam 

je někdo exotičtějšího vzhledu nebo podobně. Prostě když je ten člověk 

dobrej, tak s tím nemám vůbec problém. (Respondent 5) 

Nevím samozřejmě, kdybych byl Rom, jak bych mluvil. Ale jako Jugoš 

jsem nikdy neměl sebemenší problém. Myslím, že Česko je v tomhle 

podobný Americe, paradoxně. Jsem tady trošku exot, ale nikdo z toho 

nedělá vědu. (Respondent 9) 

5.2.4 Rodinné zázemí 

Jedním ze společných znaků všech respondentů je to, že žádný rodinný 

příslušník či příbuzný nikoho z respondentů se neangažuje v médiích. Představa o 

novináři a ztotožnění této profese se členem rodiny je u každého individuální.  

Někdo z Vietnamu mi říkal, že na tohle nejsou Vietnamci zvyklí, oni si 

hrozně chrání to svoje soukromí. Neexistuje, že by někdo byl takhle 

veřejně vystavený. Překvapil mě proto táta, že to takhle vzal. Oni jsou 

dost přísní. (Respondent 5) 

Oslovení respondenti jsou tedy prvními, kteří pracují v mediálním prostředí. 

Poměrně specifické je postavení tři respondentů, kteří se jako jediní nenarodili či 

nevyrůstali v České republice a pracují v redakci českého celostátního média. Do České 

republiky se dostali formou odborné či pracovní stáže a zde posléze již zůstali. Ostatní 

respondenti se v České republice narodili či v ní vyrůstali. 

Když mi skončila ta stáž, tak jsem odešla na měsíc do Bratislavy dokončit 

školu, ale s tím, že jsem tu měla přítele, v Praze se mi líbilo, takže jsem se 
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sem chtěla vrátit tak či onak, i když bych tu práci nenašla. 

(Respondent  7) 

Námětem pro další studii mohou být postřehy novinářů, které se týkají náhledů 

příslušníků jejich minority na jejich povolání. I přes relativní uzavřenost některých 

minorit vyjadřují spíše podporu svým zástupcům v médiích.  

Dřív ve Vietnamu fotograf byl vnímán jako podřadné povolání. Existuje 

jedno vietnamské slovo, které znamená něco jako učeň, řemeslník, nedá 

se to přeložit do češtiny. Tak si občas ze sebe dělám srandu, že jsem tím 

řemeslníkem. Ale doba se změnila. Dnes milujou fotky, každý chce mít 

hezčí fotky a každý chce mít fotku ode mě.  […] Taky je vtipný. 

Vietnamská komunita je tady docela velká a má svoje noviny. Kdykoliv 

vyšel nějaký rozhovor se mnou, tak to bylo okamžitě přeloženo do 

vietnamštiny. Z toho jsem byla úplně hotová. Občas to bylo se špatným 

překladem. Vietnamské noviny to převzaly a tiskly ve Vietnamu. 

(Respondent 8) 

Při té Miss jsem to strašně pocítila, že ta vietnamská komunita za mnou 

strašně stála. Úplně jsem zírala. (Respondent 5) 

5.3  Srovnání diverzity v redakcích v ČR a zahraničí 

Jak už bylo zmíněno dříve, pokud se podíváme na Českou republiku, zjistíme, že 

mediální trh je velice malý a takřka neporovnatelný s Velkou Británií, USA a 

Nizozemskem, které byly uvedeny v teoretické části výzkumu. Tato část závěru nabízí 

stručné porovnání podmínek, které stanovuje mediální trh v oblasti diverzity v zahraničí 

a v tuzemsku.  

První výraznou podobností je fakt, že ani v jednom z uvedených států není 

situace týkající se novinářů z minority uspokojivá z hlediska mediálních odborníků, tj. 

nikde nedosahuje počet minoritních novinářů stejného procentuálního zastoupení 

v rámci společnosti, jako je tomu u většinových novinářů. Důležitým rozdílem je 

naopak dlouhodobý zájem zahraničních médií o diverzitu v redakci, její rozvoj a 

promyšlené strategie. V České republice se spíše výzkumy dlouhodobě zaměřují na 

obraz menšin v médiích než na samotné tvůrce mediálního obsahu, kteří z menšin 

pocházejí. Příkladem mohou být starší, ale stále uznávané publikace „Cizinci, našinci a 

média“
34

 či  „Jak se (ne)píše o cizincích“
35

 Multikulturního centra Praha. Zahraniční 

                                                 
34

 Cizinci, našinci a médi: Mediální analýzy. In: [online]. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007 [cit. 

2014-07-30]. Dostupné z: http://www.mkc.cz/uploaded/download/Cizinci_nasinci_a_media.pdf 

http://www.mkc.cz/uploaded/download/Cizinci_nasinci_a_media.pdf
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redakce spolupracují se syndikáty novinářů (britská Society of Editors, americká 

American Society of News Editors) a zásobují je pravidelnými ročními čísly o stavu 

redakcí. Jejich vzájemná kooperace vyúsťuje ve výroční zprávy, které se rovněž hojně 

vyjadřují k diverzitě. Dle respondenta č. 3 z analytické části práce, který má zkušenosti 

jak z mediálního, tak neziskového sektoru, ale „novináři a lidi z neziskovek – to jsou 

dva úplně jiné živočišné druhy. Jednání probíhají velmi pomalu, jsou tam jiné představy 

o tom, jak funguje ta druhá skupina. Nějakým způsobem přemosťovat má velký smysl, 

s tím, jak se medializuje ta nezisková scéna, pomocí různých workshopů a podobně.“  

 

 

  

                                                                                                                                               
35

 KLVAČOVÁ, Petra a Tomáš BITRICH. Jak se (ne)píše o cizincích. In: [online]. Praha: Multikulturní 

centrum Praha, 2003 [cit. 2014-07-30]. Dostupné 

z: http://aa.ecn.cz/img_upload/bacca6403f52f8f0f60667687afefbf5/Jak_se__ne_pise_o_cizincich_2003.p

df 

http://aa.ecn.cz/img_upload/bacca6403f52f8f0f60667687afefbf5/Jak_se__ne_pise_o_cizincich_2003.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/bacca6403f52f8f0f60667687afefbf5/Jak_se__ne_pise_o_cizincich_2003.pdf
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Závěr 

Souhrn výsledků práce a jejich zhodnocení 

Jak vyplývá z průzkumů Českého statistického úřadu, Česká republika se stále 

řadí k zemím s homogennější skladbou obyvatelstva. Redakce českých médií jsou 

zrcadlem rozložení společnosti, proto v nich stále lze najít velice malý počet novinářů, 

kteří pocházejí z etnických/národnostních menšin. Vzhledem k počtu obyvatel České 

republiky je toto číslo opravdu velice malé (odhadem cca 15 novinářů), ale faktem je, že 

znamená velký pokrok směrem ke kosmopolitnějšímu a otevřenějšímu náhledu na dění 

ve společnosti, které by členové v redakci v jakémkoliv médiu měli sdílet. Téma 

týkající se diverzity v českém mediálním prostředí se dotýká z velké části informování o 

menšinách v rámci výsledných mediálních produktů. Méně se pak výzkumy zaměřují na 

pozadí vzniku těchto příspěvků a na diverzitu v rámci redakce.  

Novinář z řad etnické/národnostní menšiny v celostátním českém médiu 

Ve své podstatě nelze novináře z řad etnických/národnostních menšin unifikovat. 

Každý si ve své osobnosti nese specifické rysy zázemí, ze kterého pochází, které se do 

větší či menší míry promítá v jeho činnosti. To ani nebylo cílem této práce. Vietnamská, 

slovenská  či romská menšina mohou na první pohled vypadat jako zdánlivě 

neporovnatelné entity, ve výsledku ale jejich zástupci z řad novinářů sdílejí často 

podobné otázky a diskuze.  

Pro novináře z řad etnických/národnostních menšin není jejich původ to hlavní, 

o čem by se v jejich zaměstnání diskutovalo. Ke své příslušnosti se hlásí a tradice, které 

jsou blízké jejich kultuře, částečně dodržují, ale rovněž mají velice pevné vazby k České 

republice a její kultuře, kterou již přijali za svou. To se týká zejména mladší generace 

oslovených respondentů, kteří se již podle svých slov plně integrovali do české 

společnosti. V České republice nelze sledovat aktuálně žádný trend, který by popisoval 

zvýšený počet či nárůst menšinových novinářů v celostátních médiích. Respondenti 

shodně uváděli, že málokdy znají někoho z okolí minority, který by rovněž pocházel 

z etnických/národnostních menšin a který by žurnalistiku studoval či vykonával. 

Většina oslovených novinářů žurnalistiku neplánovala jako hlavní pracovní zaměření. 

Rovněž sdílí společný náhled na žurnalistické formální vzdělávání jako na aspekt, který 

pro ně v souvislosti s výkonem jejich profese není nezbytně nutný. Pro oslovené 
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minoritní novináře je povolání žurnalisty spíše perspektivním a vhodným povoláním 

než prestižním.  

 Minoritní novináři mají přehled o tom, jak se média staví k jejich 

menšině, což hodnotí jako negativní informování. Nepovažují to za středobod svého 

profesionálního života, kterým by se museli stále zabývat. Přítomnost v redakci 

nespojují s rámcem aktivistické žurnalistiky, ve které by se zaměřovali na témata, která 

jsou spojená s jejich minoritou. Jedním z prvků, o kterém si oslovení novináři myslí, že 

by mohl fungovat jako výhoda směrem k menšinám, je představa novináře jako 

prostředníka mezi menšinou a médiem. Rovněž novináři často zmiňovali možnost 

ukázat se jako vzor pro mladé lidi, kteří se tak mohou rovněž uplatnit na trhu práce 

v českém prostředí. 

Z rozboru rozhovorů novinářů vyplynulo, že většina z nich odmítá jakékoliv 

výhody, které by měly být spojeny s faktem, že pocházejí z jiné etnické skupiny než 

většinové obyvatelstvo. Většina se rovněž staví proti tzv. pozitivní diskriminaci, tedy 

postupům, které cíleně zvýhodňují určitou skupinu. Náznaky z některých odpovědí 

směřují ale ke kompromisu mezi pozitivní diskriminací a odmítáním jakéhokoliv 

zvýhodňování. Novináři jsou přijati do redakce, přičemž jejich původ může být do jisté 

míry hodnocen, v dnešní době, jako výhoda nad rámec běžného výběru pracovníků. Je 

to ale zejména jejich potenciál, vzdělání či další schopnosti, které v poměrně blízké 

době, pohlédneme-li na krizi, ve které se média v této době nacházejí, prokážou, zdali se 

v redakci uplatní či ne. Občas novináři uváděli, že jsou stále hodnoceni jako „exoti.“ 

 Jakoukoliv formu pozitivní diskriminace odmítají zejména mladší 

respondenti, bez ohledu na menšinu, kteří se cítí již integrováni do české společnosti 

s volnějšími vazbami na tradice a zvyky minority, ze které pocházejí. Ty již téměř 

nezažili diskriminaci v plné síle, která se mohla objevit v redakcích ke konci 90. let 20. 

století. Novináři se vesměs shodují, že současná situace v redakci je nakloněna 

otevřenému jednání mezi pracovníky a tolerantnímu smýšlení, kde se rasismus nestává 

předmětem diskuze či rozbrojů. Kromě dvou romských novinářů se nikdo s žádnou 

formou netolerantního jednání v řadách spolupracovníků či vedení nesetkal. 

Romská minorita sdílí specifické postavení v redakcích médií. Její zástupci mají 

v některých ohledech jiné zkušenosti než ostatní oslovení respondenti z jiných menšin. 
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Stále ještě sdílí silnější zážitky s předsudečným chováním v redakci. Menšinoví 

pracovníci zejména z romské minority rovněž v začátcích pracovali či pracují pro  

menšinová média, například pro médium Romea aj., kde hodně respondentů z řad 

romské minority se žurnalistikou začínalo.  

Postavení slovenského respondenta je specifické již svým postavením. Jeho 

odpovědi potvrzují  obecná tvrzení o interakci slovenské menšiny s českou většinovou 

populací. To jej nebere jako menšinu, která by se od českých většinových obyvatel 

nějak odlišovala. 

Diverzita v redakci a diversity management 

Ředitel zpravodajství veřejnoprávní televize Zdeněk Šámal nesouhlasí s cíleným 

a typizovaným zavedením diversity managementu do jakéhokoliv média, neboť dle jeho 

mínění by se na etnicitu nemělo pohlížet jako na zvláštní charakterovou vlastnost, která 

by měla být jakkoliv vyvýšena nad ostatními a kterou by mohl být ovlivněn šéfredaktor 

či vedoucí redakce. Novináři z jakékoliv etnické/národnostní menšiny, kteří přicházejí 

do redakce České televize nyní, jsou alespoň, co se týká veřejnoprávního média, 

vnímáni jako plnohodnotní uchazeči o práci. Musí ale ovládat dokonale český jazyk a 

prokázat schopnosti a dovednosti, které jim zaručí obstát v mediálním prostředí. Šámal 

ale nezavrhuje diverzitu v redakci a má na ni díky různorodosti a pestrosti, kterou 

přináší, pozitivní náhled. Zde se nejedná o formu tzv. pozitivní diskriminaci, jde spíše o 

obecnou podporu diverzity, která musí být v souladu s principy zmíněnými výše.  

Co se týká ostatních médií, nelze zde informovat o žádných relevantních faktech 

vzhledem k nedostatečnému výzkumu. Kusé odpovědi, či reakce, na které poukazovaly 

redakce, či oslovení novináři, ale přinejmenším naznačují, že diverzita a diversity 

management není téma, jehož agenda by byla v českých redakcích na denním pořádku. 

Jak uvádí Křeček, „média v naší společensko-ekonomické formaci zkrátka vznikají jako 

obchodní společnosti a jejich primárním cílem, jakkoliv nepřiznaným, je generovat 

svým majitelům zisk” (in Nováková, 2008, 15). Ekonomická krize, která se dotkla 

médií a která donutila vydavatele snižovat již tak nízké počty svých zaměstnanců, 

nepřispívá k tomu, aby se jakákoliv diskuze týkající se zaměstnávání menšinových 

pracovníků rozvinula více. Média se nyní spíše snaží pozměnit svůj obsah tak, aby byl 

přitažlivější pro většinové publikum. Snaha o to „zatraktivnit” mediální obsah tím, že jej 

vytvoří novinář z minority, může fungovat v zemích, kde menšiny tvoří větší až výrazné 



70 

 

   

procento v rámci složení populace. Českou republiku, která je stále ještě vnímána jako 

převážně homogenní země i svými obyvateli, tyto koncepce a myšlenky spíše ještě 

čekají. Dle Prudkého (2004) nebyla česká společnost připravena k intenzivnějšímu 

soužití s cizinci, přičemž se cítíme být cizinci „spíše ohrožováni, než inspirováni 

k životu“ (Prudký, 2004: 12).   

V redakcích je ale znát příklon k větší diverzitě, než tomu bylo dříve. Jde 

zejména o neplánovaný jev, kterým se nezabývá téměř žádné vedení redakce. Podpora 

diverzity v redakci ze strany vedení či některých zaměstnanců není sama o sobě 

diversity managementem. Ten má řadu daných pravidel, cílů a prvků struktury, pomocí 

kterých jej lze zavést do firmy a postupně rozvíjet. Otázka je, do jaké míry plní dané 

kvóty skutečné cíle. To, zdali novinář z etnické menšiny může být opravdovým 

přínosem v redakci je otázkou, která ač přes své četné zastánce i odpůrce zůstává 

diskutabilní.  

Dle mého názoru je pro tak malý trh, jako je ten v České republice, výhledově 

bezpředmětné zkoušet tuto koncepci, ať už by to bylo veřejnoprávní médium, což je 

pravděpodobnější, či soukromé médium, což je méně pravděpodobné až 

nepravděpodobné. Koncepčnější a funkčnější podpora diverzity v rámci redakce dle 

mého mínění nemůže být nikdy schopná dlouhodobě fungovat bez dvou nezbytných 

kritérií. Tím prvním je kooperace v rámci celé organizace. Všichni členové by si měli 

bez výhrady uvědomit to, že dané médium vyznává tuto koncepci, se kterou by se 

zaměstnanci měli ztotožnit. Dalším je posléze větší a dlouhodobější monitoring 

mediálních pracovníků pocházejících z minorit v českých celostátních médií, ve kterém 

by bylo možné vidět obraz a detailnější rozvoj současné situace.  

V českém prostředí rovněž nepovažuji za vhodné prosazovat koncept pozitivní 

diskriminace či jakéhokoliv cíleného prosazování minoritních pracovníků do redakcí, 

neboť tu odmítla ve výzkumu i část respondentů a lze v ní v konečném výsledku spatřit 

spíše nevýhody. Jako budoucí fungující vize je mi bližší otevřenější postoj vůči 

diverzitě obecně, který již teď můžeme dle odpovědí respondentů zaznamenávat.  

Aktivitu lze najít nyní spíše na poli neziskových organizacích a občanských 

sdružení. U nich již proběhlo několik konferencí mezinárodního i národního významu, 

mezi jinými „Média, migranti a společnost“ sdružení Multikulturní centrum Praha, ve 
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které se sdružení diverzitou v redakci a participací v tomto specifickém případě 

migrantů zabývalo jako jedním z bodů týkajících se minorit a médií obecně. Nakolik na 

tomto poli funguje spolupráce mezi nimi a médii, je rovněž podnět pro další práci.  

Tato diplomová práce nabízí prostor k rozpracování tématu diversity 

managementu v redakcích médií České republiky. Této oblasti se práce dotýká jen 

částečně, neboť by bylo potřeba dát tomuto tématu více prostoru a času. Troufám si 

tvrdit, že data k tomuto okruhu se řadí k těm obtížněji dosažitelným, vzhledem 

k vytíženosti managementu médií obecně. Otázka diversity managementu a diverzity 

obecně se dá spíše měřit v dlouhodobějších hlediscích. Přesto by jistě dobře posloužila 

na poli výzkumu zaměřujícího se na diverzitu a média. Právě vedoucí redakcí se nejvíce 

podílejí na přijetí nového pracovníka do kolektivu a mohou tak ovlivnit složení redakce 

samotné a posléze reflektovat trend měnící se české společnosti, ve které si již někteří 

novináři z etnických/národnostních menšin vybudovali ceněné postavení na mediálním 

trhu.  

Neméně zajímavým odvětvím výzkumu by bylo dlouhodobě se věnovat otázce 

diverzity v redakcích několika světových médií konkrétně. Rovněž zkoumání publika a 

jeho reakcí na novináře z minorit by mohlo vyplnit prázdné místo na tomto poli.  
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Summary 

The aim of the thesis “Diversity in the Newsrooms: A Journalist as a Member of 

an Ethnic/National Minority in the Czech Nationwide Media” was to describe a 

construction of professional and ethnical identity of journalists living in the Czech 

Republic, coming from ethnic/national minorities and working in Czech nationwide 

media. Its another target was to describe the diversity in the newsrooms from the view 

of media management and to discuss to what extent diversity management as a 

conception is or is not applied in the Czech newsrooms.  

To achieve the goal, the theoretical part of the thesis deals with the construction 

of identity and ethnic identity. Then the professionalization of a job as a journalist is 

discussed and mainly the journalist’s perception of his/her own role in the society is 

summarized. Applying a method of in-depth interviews, the thesis compares their 

attitudes towards their job, their working environment and working habits, but one also 

enquires about their opinions on the relationships with their colleagues and editors-in-

chief. 

In the description on the journalist’s professional role, the author bases her 

description of the journalist’s professional identity on the conflict of his/her two roles 

inside the Czech society. Each journalist from an ethnic/national minority shares 

specific features of character that are based on his/her culture and that may seem 

incomparable with others at first glance. In the end, one can find similar issues that are 

shared by them.  

For the journalist from ethnic/national minority, his/her origin is not an issue that 

is frequently discussed in Czech newsrooms. Although they respect their original 

culture, they hardly share its traditions and habits and at the same time, they feel fully 

integrated into the Czech society. There are a very low number of people from 

ethnic/national minorities who work in the media field and all the respondents do not 

know anybody else from their surroundings who participates in this environment.  

Most of the journalists did not primarily intend to choose journalism as their 

profession and attended a different field of studies. Also from their view on the 

education connected with the media and journalism, they claim that it is not necessary 
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for them, and prefer an experience in the newsroom itself what they consider the most 

important tool for the journalist’s education.  

Discussing their origin, they are informed about the news concerning their 

community, where they consider news still rather unbalanced. At the same time, they do 

not feel the need to protect their minorities in the newsrooms or to participate in the 

news-production about their community. They are usually not chosen as those who 

should cover these kinds of topics. 

One of the thing through which they think that they may be more influential as 

members of the newsroom is the role of a journalist as a mediator between Czech media 

and its minorities. They also sometimes think that they could serve as an example for a 

young generation of people coming from their backgrounds, showing them the 

possibilities to work at the Czech job market.  

Respondents refuse any kind of different behaviour during the time they applied 

for the position of a journalist to the newsroom of Czech nationwide media. They also 

oppose the concept of  “affirmative actions” that could give them preferential treatment 

in negotiations with their employers. The majority of them describe a Czech newsroom 

as a cosmopolitan and tolerant place where the origin of a journalist is not a matter of 

discussion or arguments. They also share the opinion that they are sometimes seen as an 

„exotical“ part of the newsrooms. 

Due  to a limited research, the author was not able to describe detailed attitudes 

of the media management. It is clear, that they do not share any conceptual strategy, 

concerning diversity in the Czech newsrooms. According to editors-in-chief, there is no 

further discussion about this topic in the newsrooms, neither between journalists 

themselves, nor in the management. One can also claim, that a Czech applicant, sharing 

diverse ethnic background, is nowadays assesed according to the same measures as non-

ethnical Czech journalist. If they are accepted to a position, they have to show the same 

qualities and skills as a non-ethnical Czech journalist.  
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Příloha č. 2: Seznam otázek pro novináře 

Otázky k rozhovoru pro diplomovou práci: Novinář z řad etnické/národnostní minority 

v celostátních médiích České republiky 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková   respondent:   

Datum:  

Délka rozhovoru:  

Údaje o respondentovi: 

a) Věk:  

b) Pohlaví:  

c) Národnost:  

d) Pracovní pozice:  

e) Délka pracovního poměru:  

 

1. Profesní pojetí  

Kdybyste si mohl/a vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal/a nejradši? Čím jste 

chtěl/a být v dětství? 

Jak jste se k žurnalistice dostal/a?  

Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? Vedl Vás někdo v začátcích? 

Jaká byla Vaše motivace pro výkon tohoto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

novinářem/novinářkou? 

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či jste 

dělal/a, je vám nejblíže? 

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal/a tuto práci? 

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

 

2. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář stojí? 

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte? 

Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž? 

Jste členkou/členem nějaký profesní novinářský organizace? 

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích?  

Vnímáte nějak či si myslíte, že to, co Vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro menšinu, ze 

které pocházíte? 

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

 

3. Redakční práce a redakční prostředí 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo překážkou? 

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“? 

Jak vycházíte s kolegy? Stýkáte se s kolegy z práce i mimo pracoviště? 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám?  

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

Setkal/a jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

Myslíte, že se na Vás lidé, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají spíše 

jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? 

 

4. Rodinné zázemí 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně?  
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Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

 

5. Ostatní 

Je něco, co byste chtěl/a změnit na své současné práci? 

Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Jaké jsou Vaše cíle? 
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Příloha č. 3: Seznam otázek pro redakční management 
Dotazník k diplomové práci: Novinář z řad etnické/národnostní minority v celostátních médiích 

České republiky 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková   respondent:  

Datum: 

 

 

 

  

 Jak chápete pojem diverzita v redakci, můžete ho nějak definovat? 

 Jak chápete pojem diversity management, můžete ho nějak definovat? 

 Jak hodnotíte diverzitu v redakcích veřejnoprávních médií České republiky? 

 Sledujete nějaké změny ve složení pracovní síly v oblasti mediálního trhu v České 

republice? 

 Sledujete nějaké změny ve složení pracovní síly ve Vaší organizaci? 

 Jak byste vysvětlil/a pojem rovnost ve smyslu řízení rovnosti na Vašem pracovišti? 

 Jak byste popsal/a Vaši firemní kulturu z hlediska etnické/národnostní diverzity? 

 Je diversity management (z hlediska etnické/národnostní diverzity) součástí firemní 

kultury Vaší organizace?  

Pokud ve Vaší organizaci neexistuje nic, co by se dalo označit za plánovanou strategii 

týkající se diverzity v redakci, a přesto se o této otázce diskutuje, popište prosím blíže 

tyto diskuze:  

 Pokud ano, jaké důvody vedly Vaši 

společnost k implementaci myšlenek 

diverzity managementu?  

 Co jej iniciovalo? 

 Kdy se začal praktikovat? 

 Jaké faktory ovlivňují zavedení diverzity 

managementu? 

 Jaké jsou podle vás bariéry 

implementace diversity managementu 

ve Vaší redakci? 

 Pokud ne, existuje v rámci 

managementu redakce diskuze o 

etnické/národnostní diverzitě ve 

Vaší redakci? 

 Přemýšlel/a jste někdy o zavedení 

diversity managementu do Vaší 

organizace? 

 Jaké faktory ovlivňují praktikování 

diverzity managementu? 

 Jaké by mohly být podle Vás 

bariéry implementace diversity 

managementu ve Vaší redakci? 
 Jakou odezvu měla tato změna u Vašich 

nadřízených? 

 Jak reagovali ostatní redakce? 

 Jakou konkrétní podobu má diverzity 

management ve Vaší organizaci? 

 Jaké záležitosti spojené 

s rozmanitostí/heterogenitou pracovní 

síly pomáhá myšlenka diverzity 

managementu řešit ve Vaší společnosti? 

 Jak je diverzity management přijímán ze 

strany zaměstnanců? 

 Jaké by mohly být přínosy práce 

s diverzitou ve Vaší organizaci? 

 Jaké negativní dopady by mohlo 

mít praktikování diverzity 

management pro společnost? 

 Existují podle Vás nějaká rizika 

vycházející z řízení diverzity? 

 Jaké jsou přínosy práce s diverzitou ve 

Vaší organizaci? 

 Jaké negativní dopady může mít 

praktikování diversity management pro 

společnost? 

 

 Plní diversity management svůj účel? 

 Budete v činnostech pokračovat? Budete 

činnosti nějak rozvíjet? 
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Příloha č. 4: Přepisy rozhovorů s novináři  

 Rozhovor č. 1:  

Jméno tazatele: Adéla Lávičková    respondent č. 1 

Datum: 1. 4. 2014 

Délka rozhovoru: 41:12 

Údaje o respondentovi: 

a) Věk: 32 

b) Vzdělání: střední škola, obor - programátorství 

c) Pohlaví: muž 

d) Národnost: romská 

e) Pracovní pozice: redaktor v České televizi 

f) Délka pracovního poměru: 5 měsíců 

 

A. Profesní pojetí  

Kdyby sis mohl vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal nejradši?  

Co bych chtěl dělat? Ty jo, já nevím. Já bych chtěl dělat testovače počítačových her za nějaký 

pořádný prachy. To je moje vášeň. Já to nehraju, ale sbírám. 

Čemu se v současné době věnuješ? 

Zodpovězeno v textu.  

Jak jsi se k žurnalistice dostal?  

Já jsem se k tomu dostal, že jsem psal kulturní recenze na desky, přirozeně. Tehdy byl časopis, 

který se jmenoval Amalo Gendalos, který řídil tehdejší šéfredaktor Romey Zdeněk Ryšavý. 

Jarka Balážová tam dělala, takže tehdy se tam formovala ta banda, která to vlastně dělá teď.  

Takže jsi směřoval nejdříve do kultury? 

No, prve ano, ale pak jsem se v devadesátým sedmým sebral a odjel do Kosova, kde byla válka, 

dělal jsem zpravodajství odtamtud. Jako šestnáctiletej, sedmnáctiletej kluk jsem tam dělal pro 

Českou televizi. Pak jsem psal pro jiný další média. Pár článků jsem psal také pro Reflex, tehdy 

hodně populární, a tak. V roce 2000 jsem prošel kurzem Centra nezávislý žurnalistiky, který 

vedli lektoři z BBC. Ten kurzem prošel Ríša Samko. Tak mě naučili dost. Prošel jsem pak 

dalším kurzem rozhlasovýho zpravodajství. Dopadlo to tak, že Ríša se dal do televize. A já jsem 

vzal kytaru a začal jsem hrát.  

Takovej opačnej průběh. 

No, já jsem si nepředstavoval, že ze mě bude novinář. Myslel jsem, že budu občas něco psát.  

Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? 

Hele, nemám, já jsem to nikdy moc nežral. Nevím, že bych studoval kvůli nějakým 

moderátorským esům a pak se nad tím kochal, to ne. 

Projednával/a jste s někým Vaše pracovní začátky? 

Ne, vůbec ne.  

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

novinářem/novinářkou?  

No, já jsem seděl na ministerstvu vnitra na takovým flíčku. Pak jsem onemocněl a díky tomu, že 

jsem onemocněl, tak jsem trávil hodně času na lůžku. Procházel jsem chemoterapiema a 

takovýma věcma. Tehdy jsem se začal nudit a psát nějaký blogy. Když jsem začal psát blogy, 

tak mě oslovila tehdejší šéfová blogu na iDnes.cz, jestli pro ně nechci začít dělat. Tímto vlastně 

všechno začalo. Začal jsem psát politický komentáře a komentáře k aktuálnímu dění. Na 

spoustu let jsem u toho zůstal, když jsem psal názory, komentáře, občas nějakou reportáž. To 

nebyla žurnalistika jako žurnalistika. Nebyla to ta fabrika jako teď, pořád něco, jedeme. Dělal 

jsem to, co jsem chtěl a kdy jsem to chtěl. V tomhle směru velká svoboda.  

A ten blog máš na iDnes.cz doteď, že? 

No, ale nepíšu na něj, protože nemám čas.  

To chápu.  

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Pro mě to byla především šance něco dělat. V tu dobu jsem byla za a) nezaměstnatelnej, za b) 

většinu těch textů jsem tvořil přivázaný na lůžku, měl jsem v ruce hadice, takže  to byl způsob, 
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jak se z toho vylízat. Já jsem nepsal o tom, co mi je, ale komentoval jsem to, co jsem viděl 

kolem sebe. A ještě mi za to někdo dával prachy, to bylo super, ne. Znáš lepší motivaci?  

A něco, co tě překvapilo v začátcích? 

To je těžký. Když vlezeš někam jako neznámej novinář, tak tě nikdo nečte. Ten základ je 

vytvořit si čtenářskou základnu, lidi, který na tebe budou chodit. Moje krajní pocity byly, že se 

na to vykašlu, protože to nikdo nečetl a mě to hrozně vadilo. Nebyl jsem doceněnej, prostě. Já 

tady jako píšu ty svoje moudra a on to jako nikdo nečte?  

Byl jsem mladej, mi bylo dvacet tři, najednou jsem přišel někam, kde byli samí starý bardi, 

koukali na mě jak na úplnýho pitomce, co tam vlastně jako dělám. Mladej, nevystudovanej a 

ještě černej. Než mě vůbec k ničemu pustili. Já myslím, že můj první otvírák jsem psal až někdy 

za čtyři roky.  

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal/a tuto práci? 

Teď v Česku je to určitá prestiž, protože je to relativně prestižní povolání. Teď mě k tomu 

motivuje moje hypotéka. Určitě dělat něco, v čem jsem zakotvil. Když najdeš obor, ve kterém 

jsi dobrá a už si s sebou neseš nějakou zkušenost, tak je to celkem logický, že budeš dělat to, 

v čem jsi dobrá. Když budeš dobrý mechanik, tak taky půjdeš dělat někam do servisu.  

Takže tě naplňuje tvoje práce? 

To jsem neřek, ale… 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělal/a, je vám nejblíže? 
Ono je hrozně složitý mluvit o hodnotách v novinařině, která dneska už novinařina není. Když 

jsem začal psát a neměl jsem tři zdroje, tak mě editor poslal do háje a ta zpráva prostě nešla ven. 

Když to nebylo fakt zajímavý, tak to taky nešlo. Když to nemělo společenský dopad, tak to taky 

nešlo. Dneska si otevřeš kupu internetových serverů, protože založení internetových serverů 

trvá deset minut. Pronájem serveru stojí 5 000 za rok. Takže si to může otevřít v podstatě 

kdokoliv a každej, kdo umí napsat první odstavec, tak je novinář. Jako co tě má na tom 

naplňovat? Mě naplňuje to, že se to snažím dělat pořádně, po staru. Možná jsem v tomhle 

konzerva, ale myslím, že ty zprávy se mají dělat poctivě. Dneska se opravdu klade velký důraz 

na rychlost – nemáme to první, nedáme to. Teď si představ, že točíš nějakou reportáž, strávíš 

nad tím dva dny, snažíš se tomu fakt úplně maximálně všechno dát. Ale pak zjistíš, že ti 

odvysílala Nova a že to dát nemůžeš. Takže mě to naplní ve chvíli, kdy vím, že jsem to udělal 

dobře.  

Co je ti blíže? Noviny či televize? 

Určitě noviny, protože jsem tam dělal léta. Umím to. V té televizi se pořád něco učíš. Ale zkus 

se mě zeptat za dva roky a já ti řeknu, že je lepší televize, já nevím.  

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

Nemyslím si to vůbec, protože je to nesmysl. Asi je to dobrý ve smyslu nějaký techniky, 

technika toho podání, určitý styl, pravopis samozřejmě. Musíš umět česky, když chceš umět 

psát. Divila by ses, kolik redaktorů neumí česky, byť jsou to vystudovaný redaktoři. Jeden čas 

jsem fungoval  tak, že jsem nedělal nic jiného, než že jsem opravoval tvrdý a měkký i 

v článcích, protože mně to neskutečně lezlo na nervy. Tím, že jsem vysazenej na češtinu… Ale 

vzdal jsem to, protože jsem pak zjistil, že tím trávím polovinu pracovní doby. Ale v tomhle ano, 

v tom je to důležité. Když budeš mít obchodku a budeš umět česky, tak nepotřebuješ být 

novinář, aby ses naučila psát.  

Mohl bys ještě stručně popsat ten kurz, kterým jsi prošel? 

Já už nevím, mně bylo osmnáct, ty jo. Já jsem dělal televizní a rozhlasové zpravodajství. 

Základy práce s kamerou, základy psaní, vyzkoušeli jsme si tam nějaký stand-up. Myslím, že to 

někdo platil, už nevím přesně. Byl jsem tam s Ríšou Samkem, Ivetou Demeterovou. Bylo tam 

spoustu lidí, o kterých jsem si myslel, že budou psát, a pak nepsali.  

Dalo ti to hodně?  
Byl to takový první profesionální informace. Něco jiného, když jsi samouk, a něco jiného, když 

tě to učí profík. A když ti to ten profík umí nacpat do hlavy. Sláva Hubálek, ten nám dával 

strašných rad, vydundat z lidí, co chceš vědět. Ta novinařina je do velké míry psychologie. 
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Musíš toho respondenta vodit. Je hrozně důležitý mít nějakej základ, ale to se naučíš praxí, 

podle mě. 

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář stojí? 

Je to založené na tom, z kterého úhlu to bereš. Když budeš dobře situovaný právník, tak novinář 

je pro tebe ten opruz, co otravuje, furt něco chce. Když budeš pocházet z nějakého ghetta a 

dostaneš se někam do novin a nebo začneš dělat zprávy někde, na co kouká milion lidí denně a 

každý den tě někdo vidí v televizi, tak je to velmi prestižní záležitost. Záleží na to, odkud na to 

koukáš. 

A odkud se na to koukáš ty? 

No, já jsem došel z ulice do zpravodajství České televize. Já si myslím, že dobrý. Otázka je, 

kam ještě dál. Chceme s bráchou natočit desku. Asi bych chtěl nějakej talk show pořad. Já jsem 

měl nabídku ze slovenské televize, ta se mi zdála hodně zajímavá. Nedohodli jsme se nějak v té 

realizaci, myslím, že jsme to zatím jen odložili. Teď je otázkou, jak se k tomu postaví Česká 

televize. Já bych moderoval vlastní pořad na Slovensku. Byla by to talk show o lidech. Zveš je 

tam, povídáš si s nima a tak. Princip je ten, že by to byla česko-slovenská talk show – Slovák si 

zve český hosty a Čech si zve slovenský hosty. Ještě moderujou oba v opačných jazycích, což je 

zajímavý. Slovenštinu mám jako druhý jazyk, takže u mě to není problém.   

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Takový výzkum určitě existuje, ale dnes už jako standard. Dnes je to již přirozená součást. 

Představ si, že by stávkovali všechny novináři. Ráno by ten Čech vstal, dal by si tu housku a 

zjistil, by že nemá noviny a tam nic. To by bylo něco. Bez novinářů by se nevědělo o ničem, 

spoustu lidí by se neodsoudilo. Myslíš, že by se přišlo na to, kdo tady co z vlády pokazil. Ne, 

prostě, novináři tady informují o tom, co se tady vlastně děje. Já si myslím, že když byl ten 

klučina z té Břeclavi a já jsem napsal k tomu jeden článek. Dostal jsem za den tisíc e-mailů, kdy 

ten nejpříjemnější byl: „Táhni do plynu, svině.“ Od tý doby si nedělám iluzi o tom, jak nás lidi 

berou. Ono je totiž něco jinýho být novinář, něco jiného být černý novinář, to je fakt velký 

průser. 

Dostáváš často od diváků/čtenářů reakce, které se týkají tvého původu? 

Je zajímavý, že co jsem v České televizi, tak ještě ani jeden. Předtím mi jich přišly tisíce. Kvůli 

všemu. Kdybych já napsal, že vyšlo sluníčko a bylo krásný počasí, tak mi někdo napíše, že je 

sluníčko rasista a parazit a že já beru dávky. Takhle to je. 

Musíš to brát tedy s nadhledem, nemůžeš se tím nějak zaobírat, ne? 

Tisíckrát to přejdeš, po tisící první chceš rozbít monitor, ale prostě to tak je. Občas se musíš 

sebrat a musíš se jít projít.  

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Co je pro Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Přínos je pro mě v tom, že já můžu přinést informace, který nikdo jiný nepřinese. Mě zrovna 

pomáhá ten můj původ. Představ si kauzu, kde jsou aktéři Romové a kde 90 % novinářů se 

zeptá těch ostatních, ale těch Romů se nezeptá nikdo. Mám tu výhodu, že umím romsky a 

domácí mě znají a přinesu to svědectví druhé strany. Akorát mě mrzí, že to nedělají všechny 

redakce, že je strašně málo Romů v médiích. Kdyby každá redakce měla „svýho“ Roma, tak je 

to úplně o něčem jiným. To je jako přínos dobrej. Navíc má každý radost z dobře odvedené 

práce. Natočíš něco zajímavýho, my jsme třeba klepli přes prsty toho Prokůpka, to byl 

majstrštyk.  

A něco negativního? 

Negativní je to v tom, že za a) nastavuješ ten ksicht, nastavuješ ten obličej, takže se to po tobě 

všechno sveze. A mohli bysme brát větší prachy, jako programátor bych si vydělal víc. 

Co si myslíte, že je úkolem novináře? 

Jak, kdy, kde a proč. Mým úkolem je zveřejňovat fakta. To je to, co si spousta lidí plete. To jsou 

takoví ti pseudo novináři, co umí napsat první odstavec a který tam vkládají své názory. Ty jsi 

novinář, nespasíš svět. Já když tady vezmu skleničku a položím ji vedle, tak se nebudeš zaobírat 

tím, proč jsem to udělal. Ty prostě napíšeš, že jsem vzal skleničku a položil jí vedle.   
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Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž? Soudím podle 

blogu, že spíše k té názorové… 

Blog je tvůj soukromý prostor, kde si říkáš, co si myslíš. Na blogu můžu napsat cokoliv a taky 

jsem vždycky napsat cokoliv. Myslím, že většinu těch  průserů jsem napsal na blogu. Musíš 

jako striktně oddělovat profesi a koníček. Jedna věc je tvůj názor a druhá věc je tvoje práce. O té 

skleničce si můžeš myslet cokoliv, do blogu můžeš napsat cokoliv. Ale v tom článku to napsat 

nemůžeš. Objektivita je vo tom, že dáš názor všem stranám.  

Když se naskytne téma týkající se Romů, je těžké pro tebe napsat to objektivně? 

Já tak často šlapu do vosího hnízda, že… Pro mě je to jako jednodušší, protože já to napsat 

můžu, protože mě nikdo neobviní z rasismu, já můžu šlápnout do vosího hnízda.  

 

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte? 

Jste členkou nějaký profesní novinářský organizace? 

Jsem členem Etický komise Syndikátu. Je to vtipný, že všechny stížnosti na mě chodily ke mně. 

Vždycky mi zavolá Bára Osvaldová a já řeknu, co si myslím. 

 

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká 

se Vás to? 

Nechci být sprostý. Je to příšerný, strašný. Neumíme psát o Romech, neumíme to tady podávat. 

Plníme tady nějakou společenskou objednávku, která tady prostě je a která zní: „Hnusnej, 

vošklivej Rom,“ a plníme ji. Nedej Bože, když napíšeš něco jiného. Hrůza, děs. 

Sleduješ to nějak? 

Musím to sledovat, to by bylo blbý, kdybych to nesledoval. Podívej se, Strýčkovice je aktuální 

kauza. Okamura: „Hrůza, cikáni tam terorizují obec.“ Přijedu tam, sousedi: „Máte problém 

s cikány?“ „Ne.“ „Máte problém s cikány?“ „Ne.“ „Tak co se tady děje.“ Tady chodí chlap.“ 

Najednou zjistíš, že ten chlap je schizofrenik. Pak zjistíš, že tam skutečně je nějakej kriminálník, 

ale ten je ve vazbě. Tam není jediný důvod psát takhle, ale dělá se z toho multi-etnický problém, 

kde ta etnicita nehraje vůbec žádnou roli. Tam jsou prostě problémoví lidi a shodou okolností 

jsou to Romové.  

A čím si myslíš, že to je způsobené? Že to většinou dopadne jednostranně? 

Novináři nemají zdroje. Romea má třeba vytvořenou informační síť, vytvářeli jsme ji léta. A to 

většinový médium se může na ni bez problémů obrátit. Můžete nám zjistit názor toho a toho 

Roma, šup, šup a mají to. Ale tam není ten zájem. Já radši napíšu, že cikáni terorizují vesnici, 

protože to budou víc čtený. Já budu mít bombastický titulek, vím, že kvůli tomu titulku mi to 

přečte x set tisíc lidí, a já vydělám prachy, protože mi lidi budou klikat na reklamu jak vzteklý a 

já mám vyděláno.  

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro 

menšinu, ze které pocházíte? 

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

Máma je na náš pyšná. Krom toho moje ségra je taky novinář, akorát že to nedělá, ale 

vystudovala to. Reakce ale super, dobrý. Sousedi jsou rádi, vždycky mi hlásí, když mě vidí 

v televizi. Hlavně moje děti mě vidí v televizi víc než doma. To je ten dobrej způsob, jak se 

vidět s dětma. 

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Setkal/a jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“?  

Neliší. 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo 

překážkou? Už jsi se zmínil o tom, že ti díky tvému původu dají Romové třeba více 

informací… 

Ano, to využívám, co to jde. 

Jak vycházíte s kolegy? 
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Já když jsem šel do iDnesu, tak jsem mimo jiný seděl na ministerstvu vnitra. Tam třeba seděli 

policajti, kteří se se mnou třeba půlroku nebavili a vůbec mě prostě odmítali přijmout. Na 

iDnesu se tam první rok bavili tím, že když jsem šel do práce, tak hajlovali a brali to jako 

zábavu. Dneska tam máme výborný vztahy, ptají se mě, jak se mám a tak. To je hrozně 

nejednoznačný. V Český jsem třeba hodně lidí znal, když jsem tam přišel, takže to bylo o něčem 

jiným. Romák to nemá jednoduchý. Tlaky cítíš stejný, ale ne jako na mě jako na Roma, ale jako 

na celek. Ale v nějaký regionální redakci, kde sedí nějaký burani, tam si to Romák nemůže 

představit. Regiony mají velký promo, my v centru děláme věci pro celou republiku, má to 

celospolečenský dopad. Ty regiony se zabývají regionálníma věcma, čili je to tam všechno 

spojení. A cikán tam nemá absolutně nárok. Já bych nešel dělat redaktora do regionálního 

zpravodajství, protože by mě tam sežrali.  

Stýkáte se s kolegy z práce i mimo pracoviště? 

Chovají se k Vám stejně jako k ostatním, či jinak?  

 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám?  

Žádný problém. 

Chovají se k Vám stejně jako k ostatním, či jinak?  

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

Mě tam nevzali, protože jsem cikán, mě tam vzali, protože jsem Banga, že jo. To mi řekl šéf 

rovnou – známe tě, berem tě. Ale podle mě by to tak fungovat mělo. Pozitivní diskriminace by 

zde měla na místě. Vystudovaný student žurnalistiky by měl dostat prostor v médiu, protože tam 

zastupuje nějaký zájmy tý menšiny. Právě kvůli tomu, že ten student má šanci dostat se do tý 

komunity a přinášet odtud ty zprávy, tak má dostat ten prostor. Tomáš Bystrý nastoupil do 

České televize, ale odešel odtamtud, protože ho tam prostě nesnesli. Proto, že to je mladej kluk 

a nemá ostrý lokty. A navíc je strašně drzej. Ale kdyby měl ostřejší lokty, tak tam udělá kariéru. 

Třeba Jarka je hrozně dravá, odmala byla dravá. Já znám Jarku Balážovou od jejích osmnácti 

let, známe se celej život. To jí dostalo nahoru. Podle mě by v těch redakcích měli mít kvótu, 

nejen pro Romáky, ty jsi homosexuál. Jednou jsou menšina a měl by je brát někdo vážně. Když 

budu majitel nějakého serveru a budu tam dělat ukrajinskou politiku, tak já si tam prostě najdu 

Ukrajince, který tomu rozumí. V Americe platí nějaký kvóty na zaměstnávají menšin. Další věc 

je, že kdybych těch novinářů bylo padesát nebo pět set, tak další lidi budou chtít být novináři. 

To s sebou nese další věc, že tam budou ty vzory. Řekni mi, ž čeho si mají vzít ty cikánský děti 

vzory. Budou chtít být Rytmus nebo Gipsy, protože to je O.K:, budeme nosit zlatý řetězy. Když 

ale uvidí v televizi hodně romských novinářů, tak se budou snažit prorazit, budou studovat a tak.  

 

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Myslím, že na obojí. Kdo ve mně bude chtít vidět novináře, vždycky ve mně uvidí novináře, 

kdo cikána, tak ve mně uvidí vždy cikána. Záleží na tom, jak to vnímáš. Ke mně, když přijde 

vietnamský redaktor, tak mě první napadne, že to je redaktor a ne Vietnamec. Nebo Thao. Thao 

když nastoupila do Mladé Fronty, tak každý mlel o tom, že tam nastoupila Vietnamka. Mě - 

jediný, co mě zajímalo, že je tak hezká. Ale že je Vietnamka, mě vůbec jako nepřicházelo na 

mysl. To je hrozně nedoceněná fotografka. Ale Pražský zpravodaj ji odmítl dát na titulní stranu, 

protože je to Vietnamka. 

Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? 

Měl, ale to je riziko povolání. Každý ti neotevře dveře. Je to ale jednodušší. 

 

D. Rodinné zázemí 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně?  

Znáš mámu, která by nebyla ráda.  

Ty jsi říkal, že jsi neměl úplně lehké dětství? 

To neměli, v podstatě jsme neměli kde bydlet. Já jsem od dvanácti vydělával peníze. Táta celej 

život dělal v Barvách, lacích a matka v ČKD. Po revoluci to začali likvidovat. Mamka chtěla 

domeček, nu. Byli jsme strašně chudá rodina. Když mi bylo dvanáct let, tak jsem chodil na 

křižovatku mýt auta, abychom měli na plyn. Takže jsme měli složitější dětství. 
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Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Jak který asi. Podle mě některý tradice jsou spíše na škodu, ale třeba ta rodinná soudržnost a tak, 

to je hrozně důležitý a je to to, co nás odděluje od Čechů. Jazyk je taky strašně důležitej držet.  

A co se týká kamarádů a tak? 

Já jsem tak celej život půl na půl, nikdo jsem to neřešil. Statistiku kamarádů si nevedu. 

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěl/a změnit na své práci? 

Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

Můj cíl je přežít. Vydělávat prachy je jedna věc. Když si teď najmu stavební firmu a najmu si 

tam lidi, tak ty peníze vydělám taky. Člověk nad tím přemýšlí, jak vydělat peníze a zajistit 

rodinu. Ale zároveň musíš dělat něco, co tě baví a abys ráno nevstávala s pocitem, že už zase 

musím jít do práce. A necejtila se jako otrok. Byť já se občas cejtím jako otrok.  

Měl nějakou tendenci jít do těch menšinových médií? 

My jsme Romeu zakládali, na koleni, do bloků, měli jsme jeden stroj. Vyráběl jsem časopis 

Romano Vodi. Ono taky moc romských novinářů tady není, jdou spočítat na prstech jedné ruky.  

 

 Rozhovor č. 2: 
Otázky k rozhovoru pro diplomovou práci: Novinář z řad etnické/národnostní minority 

v celostátních médiích České republiky 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková    respondent č. 2 

Datum: 3. 4. 2014 

Délka rozhovoru: 32:02 

Údaje o respondentovi: 

a) Věk: 36 

b) Pohlaví: muž 

c) Národnost: romská 

d) Vzdělání: střední s maturitou 

e) Pracovní pozice: redaktor domácího zpravodajství, moderátor v České televizi 

f) Délka pracovního poměru: 8 let, předtím externě, celkem 15 let 

 

A. Profesní pojetí  

Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal/a nejradši? Čím jste 

chtěl být v dětství? 

Jasně. Tankista, protože jsem sledoval seriál „Čtyři v tanku a pes.“ Zajímá mě armáda. Občas ji 

dělám i teď. Tanečník a pak jsem chtěl bejt moderátor, takže ono mě to vyšlo. 

Jak jste se k žurnalistice dostal/a?  

Já jsem vlastně absolvoval kurz žurnalistického minima, které dělalo občanské sdružení Dženo, 

které doteď existuje, a díky tomu jsem dostal od Zdeňka Šámala nabídku, abych tam zůstal v tej 

televizi. Po tom sedmiměsíčním kurzu (1998/1999) jsem tam začal fungovat jako redaktor ve 

směně a učil jsem se točit.  

Zkoušel jste si žurnalistiku někdy předtím? 

Ne, nikdy jsem nepsal a neměl možnost pochytit práci redaktora, natož moderátora. Nějaký 

plesy jsme občas moderovali s kolegyní v Náchodě, ale nic velkýho. 

Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? Vedl Vás někdo v začátcích? 

Asi Jarmila Balážová, protože ona vystudovala tu žurnalistiku a ona vedla celý ten kurz, co jsme 

absolvovali. Takže spíše ona. 

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

novinářem/novinářkou? 

Televize, televize mě bavila. Zajímalo mě ani ne tak to zpravodajství, ale spíš mě zajímalo dělat 

moderátora nějakýho zajímavýho pořadu. Tenkrát běžel pořad O Romale. My jsme se tam 

nějakým způsobem viděli v tom, že tam nějakým způsobem budeme fungovat. Ale díky bohu to 

sklouzlo někam jinam, což je dobře.  

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 
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reality? 

Ne, vůbec, já jsem vůbec nevěděl, co to je. Jako já jsem sledoval zprávy. Táta byl docela 

politicky angažovanej, zaměřenej. Takže já jsem věděl, co to je zpravodajství, viděl jsem, jak to 

funguje. Jenomže tenkrát, když mě bylo patnáct, to byl rok 1989. Předtím to bylo takový 

komunistický, nás to moc nebavilo a dívali jsme se na to z minulosti. Po revoluci byla obrovská 

euforie, všechno se zkoušelo, hlavně Nova s tím byla proslulá. Tak ve svý podstatě mě to 

zaujalo. Byla to nabídka, která přijde jednou za život a my jako Romáci jsme tenkrát měli 

obrovskou příležitost. Kdo by to nevyužil. Tenkrát bylo šest lidí, kteří se na to vykašlali a 

nevyužili to. Já jsem tam zůstal jedinej.  

Zkoušel jste někdy noviny či obecně tisk? 

Mně by to nešlo asi psát. Já jsem párkrát zkoušel psát do romskýho časopisu, který vedla 

Jarmila Balážová. Nejdřív to bylo Gendalos, to bylo Dženo, a pak to bylo Romano voďi. Mně 

nějak ty dlouhý věci nejdou psát jakoby. Nemám to nažitý. Mám nažitý, že to musí být co 

nejstručnější, popisování obrazů, emocí – to mě spíš baví. Já se spíš vidím v tý obrazový části. 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělal/a, je vám nejblíže? 

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal tuto práci?  

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

Myslím si, že je důležitý být dobrý v oboru, ve kterým se člověk cítí dobře. I když někdo 

studuje pedagogiku, tak to je něco, co může pomoct redaktorovi. Když někdo studuje práva, tak 

taky, máme spoustu holek, který studujou práva. Neříkám, že samotná žurnalistika je špatná, 

vůbec ne. Já jsem byl rád, že jsme mohli nějaký ten kurz absolvovat, že jsme dostali nějaký 

základy, úplně stručný základy toho, co ta žurnalistika je. Jaký jsou různý odvětví v žurnalistice, 

to mi pomohlo. Ale praxe Vás naučí nejvíc. To asi platí u každýho řemesla. 

Takže máte novinařinu jako řemeslo? 

Neberu to jako práci ani povolání. Byl to koníček, kterej se stal, řemeslo, které se pro mě stalo 

koníčkem. Občas je to na nervy, ale…Pak jsou případy, kdy děláte nějakou reportáž a máte 

dobrej pocit, že se Vám ta reportáž povedla, máte na to dobré ohlasy. Někdo i poděkuje, 

někomu třeba zachráníte život, to, že ho nevystěhujou. Někomu zachráníte jeho peníze, protože 

špatně opravili auto, a Vy jenom zvednete telefon a nakonec se to všechno vyrovná a ten člověk 

je Vám vděčnej. Takže nějakou zpětnou vazbu to má. 

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář stojí? 

Nehodnotím to, vůbec se na to takhle nedívám. Pro mě to je to, že dělám práci, která mě baví, 

dělám na reportážích, které mě baví a který si myslím, že baví i lidi, protože na to mám zpětnou 

vazbu. Můžou to třeba být i záporný redakce, ale s těma lidma si aspoň dopisujete. Víte, že to 

někdo sleduje, že na to má někdo jinej názor. Ten jinej názor Vás může posunout k tomu, že se 

k tý reportáži vrátíte a ten názor tam využijete. 

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Nejde to hodnotit takhle paušálně. Vemte si, když Zeman začne mluvit o tom, že novináři jsou 

hyeny, tak volilo je nějakých 60 %, tak s ním budou nějakým způsobem sympatizovat a budou 

říkat to samý. Nepozastavuji se nad tím, věřím, že lidi vnímají novináře jako pojistku svobody. 

A ono to fakt funguje, protože když o něčem točíte a upozorňujete na to, tak nějakým způsobem 

to má nějakou nápravu. Cítíte, že se něco děje – s tou institucí, nebo s těma lidma, má to na 

někoho vliv.  

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Že můžu upozornit na příkoří, na nějaký nesrovnalosti, ale i na dobrý věci, který se dějou a o 

kterých se neví. Negativum, že může být nějaký novinář, který totálně zprzní novinářský 

řemeslo, jako je na Nově ten pitomec. To je totální degradace novinařiny. 

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte?  

Důraz je jasnej. Pokud řešíte nějakej spor, tak tam musí být dvě či tři strany sporu. Pokud tam 

nejsou, tak mi to editor nevezme a já to tak nenapíšu. Tohle je základ. Mít ověřené informace a 

mít reakce každý tý strany, o který v tom sporu jde.  
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Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž? 

V každých reportážích vyjadřujete názor. Reportáž je do jisté míry subjektivní, ale svůj názor 

tam nikdy vložit nemůžu, to si nemůžu dovolit. Já jsem měl možnost dělat nějaký dokumenty, 

menší polodokumenty s Robertem Sedláčkem. S ním jsme dělali na projektu Sága Romů – byl 

to generační příběh pěti lidí a jak se proměňuje romský národ. To mě strašně bavilo, to bylo 

dobrý. Tam to bylo právě o tom vkládat tam svůj vlastní názor, což nám doplňovali pak i ty lidi, 

kteří tam vystupovali. Tohle mě baví strašně, to je druhá stránka toho, kam jsem se dostal, že 

mám možnost dělat něco takového. I když na to není úplně čas teď. Jsou nějaký pořady, třeba 

168 hodin, kam jsme občas takový věci dávali, protože v souvislosti s Romama jsou nějaký 

pravidla, zvyklosti, tak na to tam upozorníte, to tam můžete dát, to Vám pak doplní další 

respondent. Trošku mě to k tomu tíhne, protože mě začíná v poslední době štvát, že spousta lidí 

si o Romech myslí samý klišé, pořád samý klišé, je to pořád stejný. A nikdy nikdo není schopný 

vysvětlit a říct těm lidem polopaticky, jak to vlastně je. Takže mi se to občas snažíme touto 

formou. 

Jste členkou/členem nějaký profesní novinářský organizace? 

Ne, nejsem. 

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká 

se Vás to? 

Pokud jde o ty tištěný a internetový servery, který tohleto hltají a dávají na první stránky 

obrovskýma titulkama doplněnými ilustračními fotkami, někdy i fotkama, který jsou fikcí. Tak 

to na mě působí strašně blbě, protože je to výkřik, který spousta těch lidí nemá ani ověřenej, 

stačí jim jeden místní redaktor, který něco vykřikne a hned to každý přebírá. Každý si k tomu 

něco přivymyslí, přidá další zprávu, reportáž, o který informovali. Přidají se tam fotografie i 

koláží. Tohle je špatný. Co se týče televizních, Nova z toho dělá taky obrovský srdceryvný až 

útočný věci, který jsou ale strašně nebezpečný. Česká je k tomu trošku střídmější. Pokud jsou 

skutečně nějaký nepokoje, někdo něco udělá a týká se to Roma, tak o tom dost obezřetně 

informuje. U nás je úplně suprový to, že když se něco takového stane, tak mě ty redaktoři i 

z krajů volají – hele, neznáš tam někoho, kdo by mohl něco říct. Takže tohle pak funguje. A já 

skutečně mám  v každým kraji nějakého známého, který mi dokáže něco říct a dokáže mě 

nakontaktovat na jakoukoliv rodinu. Já pak dokážu zjistit, o co tam skutečně šlo. A můžu to 

dostat i do těch reportáží. Ale spíš se  od toho snažíme držet odstup a moc nehrát na city. 

Třeba ta kauza Břeclav. Hlavně Nova a Prima z toho udělala hroznej srdcerváč. Ani jedna z těch 

televizí pak dokázala ukázat, že ten kluk je padouch. My jsme to tam právě měli, ale nikdo jiný 

ne. Nebo mačetová kauza, ale to už nejde vyvrátit. To je prostě romská nátura. Je úplně jedno, 

když někdo sáhne Romovi na dítě, tak v tomhle případě bych tam vlítl  a to, co bych měl po 

ruce, tak bych tomu chlapovi omlátil o hlavu. Tím to neomlouvám, ale dokážu to pochopit.  

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro 

menšinu, ze které pocházíte? 

Sociální témata. Výše.  

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

Zmíněno výše.  

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo 

překážkou? 

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“? 

Dělám občas tu sociální tématiku. Je to nárazové, když jsou nějaké nepokoje, tak to pak 

sklouzává tomu, že větší část toho děláte ohledně těch sociálně slabých. Nevyhledávám je 

cíleně, ale ve svý podstatě vždycky, když mám týden volna, tak si obvolávám nějak svoje 

známý, kontakty a zjišťuju, jestli v té problematice je něco nového nebo ne. Když se objeví 

nějakej zajímavej příběh člověka, kterýmu se něco stalo, je to zaznamenatelný. 

Jak vycházíte s kolegy? Stýkáte se s kolegy z práce i mimo pracoviště? 

Jsem tam patnáct let a nepocítil jsem, že bych měl kdy nějakou výhodu. Naopak, byl jsem od 

začátku postavenej na směnu s těma lidma, který tam pracovali. A děláte to, co tam dělají 
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ostatní. Cítil jsem strašnou podporu, protože mi každý pomáhal. Ale to je zase na druhou stranu 

– někdo něco nestíhal, tak jsem mu pomohl já. To takhle fungovalo a funguje. 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám?  

Já jsem dostal povel – plav a buď budeš plavat, nebo nebudeš plavat. Možná ze začátku nás tam 

Zdeněk vzal proto, že chtěl. Ale on chtěl, abychom pracovali a ne jen proto, že jsme Romové. 

On prostě chtěl vždycky takovej, že narušoval zaběhlý pravidla ve všem. A tohle bylo pravidlo, 

které svým způsobem narušovalo pravidla a dávalo nějakou reakci, výsledek. Po těch letech je 

to jenom dobře.  

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

Jo, já jsem už to říkal několikrát, já jsem produkt pozitivní diskriminace. Sám za sebe to můžu 

říct, že jsem se tý televizi vyplatil, pak když to vidíte, že Vás lidi potkaj – a nejsou to Romáci – 

a jsou rádi, že Vás viděj a že se s Váma můžou vyfotit a řeknou Vám – jo, vy se nám líbíte, líbí 

se nám, co děláte. Oni si pak řeknou, když se v jejich okolí něco stane a někdo na ně zaútočí, tak 

si myslím, že si řeknou – nejsou všichni špatní, tamhle je Samko v televizi a je normální. 

Myslím, že se pozitivní diskriminace se vyplatí téhle společnosti. Je to sice blbý, že někdo na to 

musí studovat 5, 6 let. Já jsem v té škole strávil půl roku a jsem tam, kde jsem. Je to možná 

trošku nespravedlivý. Ale je to hlavně o tom, že vy jako žurnalistka máte ty dveře taky 

otevřený, můžete se k nám dostat, vidět to tam, zkusit si to tam. Pak je to o tom, jestli obstojíte, 

či ne. Mě dnes když šéf taky řekne, když nebudu podávat výkony – sorry, půjdeš pryč.  

Myslím, že Zdeněk má nějakou tendenci lidi mít. Myslím, že tam jsou dvě holky vietnamskýho 

původu v ekonomický redakci. Jeden můj kamarád Láďa, který je taky Romák, taky prošel 

takovým kurzem, a dělá šéfa grafiky a je docela na vysoký pozici. Jednoho člověka jsem tam 

přivedl, dostal šanci a nevyužil ji. Oni jsou naklonění těm věcem. Ty možnosti tam jsou. To, že 

tam někdo chce přijít a chce moderovat, těch tam je mraky. 

Setkala jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

Nikdy, nikdy. Naopak, teď prý diskriminuji já moje kolegy, že po nich chci moc práce. Jak mi 

to říkají, že jsem otrokář. To bylo takhle od začátku.  

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Já myslím, že jako na novináře. Když zabředneme do nějaký řeči, tak jasně, že třeba já si 

kolikrát dělám srandu i z Romáků a tak. Ale myslím si, že každý z těch lidí, za kterými jedu, tak 

vědí, kdo jsem, jakým způsobem dělám práci a že jsem Rom. Ale když jsme jezdili na povodně 

a takové ty věci, tak Vás lidi neberou, že jste cikán. Přijela Česká televize, Richard Samko 

přijel, tak jako co.  

Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? 

Řečeno.  

 

D. Rodinné zázemí 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně?  

Oni jsou rádi. Vidí, sledujou mě, co dělám. Když jezdím na demonstrace, tak mě volají, ať tam 

nejezdím, a co tam dělám. Že jsem pitomec, když jdu mezi ty holohlavé. Nebo když jsem byl 

v Afghánistánu, tak to se taky děsili. Žena je tomu taky nakloněná, podporujou mě.  

Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Umím romsky. Tradice, máme svůj určitý způsob života. Těch tradic zas není tolik, protože už 

jsme sžitý s českou populací. Máme jiný přístup sami k sobě, ke svým příbuzným a známým, je 

to odlišný, trochu. Ale jinak jsme Češi.  

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

Jsem za to rád, že jsem Romák. Že ač třeba nevíme, kde máme pravlast. Tak pro mě je pravlast 

a vlast tady Česká republika. Takovýto romství je strašně obohacující, jsem za to strašně rád. Já 

když opustím televizi, tak jsem ve svým světě, jsem na svým, v tom cikánským světě. Nedokážu 

Vám specifikovat, co to je. Kde cítíte relax, uvolnění, napětí, všechno dohromady.  

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěl/a změnit na své současné práci? 

Mít víc síly, víc energie. 
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Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

To je právě věc, o kterých teď přemýšlím. Mám takové dva náměty – spolupracovat na nějakým 

dokumentu či polohraným filmu. Jenže to je právě to, najít si ten čas, sednou a něco napsat 

třeba. To je jediný, co mě zatím zabíjí a nedokážu to udělat. 

 

 Rozhovor č. 3:  

Jméno tazatele: Bc. Adéla Lávičková   respondent č. 3 

Datum: 4. 4. 2014 

Délka rozhovoru: 41:37  

Údaje o respondentovi:  

a) Věk: 29 

b) Pohlaví: žena   

c) Národnost: romská, slovenská 

d) Vzdělání: Česká filologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Kulturní management, 

Masarykova univerzita, Brno 

e) Pracovní pozice: vedoucí tiskového odboru Muzea romské kultury, příprava festivalu 

Ghettofest, redaktor v Romano Hangos, reportér v O Roma Vakeren 

f) Délka současného pracovního poměru: cca 6 měsíců 

 

A. Profesní pojetí  

Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal/a nejradši? 

Určitě jsem chtěla vždycky psát. Vždycky to byla nějaká představa o nějakém spisovatelství.  

Jak jste se k žurnalistice dostala? V podstatě my jsme dělali školní časopis na gymnáziu, tedy 

rebelsky laděný proti vedení. Pak jsem to nějak přestala řešit, studovala jsem filologii a spíše 

jsem se zaměřovala na literární teorii. Po vystudování bakaláře jsem žila v Opavě, hledala jsem 

práce a v té době mi bylo nabídnuto místo v opavském deníku. Tam mi to hodně sedlo se 

šéfredaktorkou. Tak se začala odvíjet moje mediální kariéra. 

Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? 

Ne, nejsem ten typ toho teoretického člověka, který projde tou katedrou žurnalistiky. 

Samozřejmě že jsem četla Hvížďalu a že byly věci, které mě zajímaly, ale nikdy to pro mě tak 

nefungovalo.  

Je někdo v rodině, kdo se věnoval podobnému oboru? 

Pokud vím, tak ne.  

Projednával/a jste s někým Vaše pracovní začátky? 

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

novinářem/novinářkou? 

Ono to vždy vzniklo přirozeně. Já osobně jsem typ, který je zrozen pro média a pro vztahy 

s veřejností, povahově, osobnostně, naturelem. K tomu jsem přicházela postupně. Když jsem 

přišla do Brna, byla to v podstatě první práce, kterou jsem tam našla, podobně jako v Opavě. 

Moji nadřízení dlouho někoho hledali a pak jsme se potkali a cvaklo to.  

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Člověk vždy přechází s nějakou představou. To tempo bylo rychlejší, než jsem si sama dokázala 

představit. Ta praxe v médiích bylo o drilu ze strany šéfredaktorky, takže v tom směru jsem 

dostala základní školu a začala jsem přemýšlet tržně.  

Myslíte si, že by novinář měl mít nějaké typické vlastnosti? 

Myslím, že se to nedá generalizovat, určitě by šlo o to, jestli by pracoval ve zpravodajství, 

v televizi nebo v novinách, jestli je to odborné periodikum. Myslím si, že někdo, kdo pracuje 

v přímých přenosech, tak musí nést tu tíhu toho přímého vysílání – někdo kdo je bezprostřední, 

neráčkuje, se nebojí komunikovat s lidmi.  

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal/a tuto práci? 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělal/a, je vám nejblíže? 

Mě v podstatě bavily noviny, televize i rozhlas. Určitě bych mezi to položila rovnítko, všechno 

má svoje specifika, obecně mě spíše baví psát víc audia, na druhou stranu to rádio má jiná 
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specifika. Spíš když bych to měla hodnotit, tak když se budeme bavit o vlastních typech té 

práce, pak bylo příjemnější pracovat pro publicistický magazín než pro zpravodajství. 

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

Já sama tím, že jsem neprošla tou žurnalistikou, tak spíš budu zastávat názor toho, že  to nutné 

není. Mám velmi dobrou kamarádku, která dnes působí v zahraniční redakci České televize, 

poměrně je na tom dobře, má za sebou tři roky bakaláře žurnalistiky na Karlově univerzitě a 

magistra studovat nehodlala. Spíš jí to dělalo problémy, než že by jí to k něčemu bylo. Těch 

moderních trendů je tam minimálně, je zde typická německá tradice vysokého školství, zabývá 

se dějinami a otázek, které nutné není mít v hlavě. Většina lidí, kteří učí na těch žurnalistikách, 

nejsou praktikující novináři, přesto, že se to zlepšuje. Důležitá je dobrá škola v praxi od dobrého 

šéfa. 

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář stojí? 

Pro mě je zajímavý střet s realitou, když jsem tu práci začala dělat. Nevnímala jsem to jako nic 

extrémněho prestižního. Zároveň jedna z hlavních věcí, které jsem pochopila a které v tom byly 

důležité a které mi zdůrazňovala ta moje šéfredaktorka – uvědom si, že jako novinář máš velkou 

moc. Zprvu jsem jí nerozuměla, pak jsem to pochopila a to určitým způsobem je důležitější než 

ta samotná prestiž. Pro určité lidi to, že jste novinář, znamená, že jste hlupák a naopak. Záleží i 

na tom, v jakých médiích pracujete.  

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Určitě. No, já si myslím, že u nás je základní problém v tom, že ta mediální kultura, tím, jak 

byla přervaná tím komunistickým zvěrstvem, není dlouhá. Lidé u nás pořád ještě nejsou zvyklí 

vnímat média jako organický systém. U nás převažuje názor na to, že je pisálek, cucá si věci 

z prstu. Většina lidí opravdu nerozumí těm procesům, nerozumí, jakým způsobem média 

pracují, že je rozdíl v té stratifikaci médií, cílových skupinách. Potom je podle mě u nás nízké 

povědomí a ta kvalita těch redakcí se zvedá pomalu.  

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Co je pro Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

To pozitivní je profesní naplnění, přehled. Člověk, který to chce dělat, tak potřebuje přehled a 

žádné klapky na očích. To mě určitě stimulovalo k tomu si ten přehled udělat. Na druhou stranu 

obrovská nevýhoda je to obrovské opotřebování, kdy opravdu přes Vás děnně několik let tečou 

informace, které byste jinak nevstřebávala. Já jsem to tedy na sobě cítila intenzivně a 

potřebovala jsem z toho vypadnout na nějakou dobou. Myslím, že je dobře, že jsem to udělala. 

To opotřebování mentální a na druhou stranu míra toho, jak je člověk schopen vstřebávat určité 

věci. Narazíte na informaci, že zemřelo tam a tam 60 lidí, aniž by to s Vámi cokoliv dělalo. To 

jsou věci, u kterých jsem zjistila, že tady je moje hranice.  

Plánujete se vrátit do žurnalistiky? 

Od toho, co jsem opustila pozici vedoucí vysílání v rádiu, tak jsem opustila celý ten mediální, 

komerční ruch, poté jsem byla v zahraničí, dodělávala jsem si státnice. Poslední dva roky 

provozuji spíše aktivistickou žurnalistiku, točení tehdy ještě pro Českou televizi. To jsou 

témata, která mě dnes zajímají a která se snažím komunikovat ven, prostřednictvím komunity či 

psaním komentářů a tak. To mě momentálně naplňuje a otázkou je, jak dlouho – i to má svoje 

limity. V tomhle směru jsem docela otevřená do budoucna. To propojení s muzeem, PR a 

marketingem převažuje.  

Měla jste možnost zpracovávat témata z Vaší menšiny ve zpravodajství? 

Teď se dostáváme k tomu zajímavému. Pro mě to vlastně nikdy nebyla otázka, pro mě se to 

propojilo s tou identitou, když – a to je můj osobní příběh, myslím, že docela známý - kdy jsem 

se znovu zkontaktovala se svojí romskou rodinou. To u mě vyvolalo zájem zpětně o té věci, to 

mě potkalo, když už jsem se měla většinu těch mediálních zkušeností za sebou, posledním 

rokem, když jsem byla v redakci. Na jednu stranu jsem pronikala do toho tématu a bylo to pro 

mě osobní téma. A zároveň jsem pracovala stále jako člověk v rádiu. 

Co si myslíte, že je úkolem novináře? 

Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž? 
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Né že by mi publicistika byla bližší, ale spíše jsem k tomu došla několikaletou zkušeností, kdy 

se člověk prostě strašně unaví. Takže po dvou a půl letech v rádiu a každodenním kontaktu 

s denním vysíláním a zpravodajstvím pro mě ta práce pro magazín O Roma Vakeren byla 

radost, úplná pohoda.  

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte? 

Když jsme se s někým domluvily, že to ven nepůjde, tak jsem to ven nepouštěla. To je 

nejzákladnější, která pro mě byla vždy důležitá. Což zase podmiňuje to, jaký typ novináře 

člověk či v jakém typu médií může pracovat. Pro mě to bylo něco důležitého a fungovalo mi to i 

ve vztahu s těmi lidmi – oni se více otvírali, já jsem měla lepší pocit a zároveň člověk nemusí 

toho, s kým komunikuje, úplně zrazovat. Nepřekrucovat informace, nepouštět ven informace, 

které jsou mimo záznam. 

Jste členkou nějaký profesní novinářský organizace? 

Ne.  

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká 

se Vás to? 

Je to samozřejmě tragické. Problém je trochu v tom – já jsem o tom nedávno bavila s člověkem, 

který píše diplomovou práci na podobné téma. Problém u nás, co se týká médií a menšin, 

potažmo médií a Romů, je ten, že informují v okamžiku, kdy se jedná o nějaký romský problém. 

Menšiny u nás stále nejsou vnímány jako nějaká konzistentní část společnosti. Romů bude 

v okamžiku, kdy bude probíhat kriminální kauza, Khamoro, Mezinárodní den Romů. Velmi 

málo kdy to najdeme v anketě, co budete dělat o prázdninách, v běžných tématech. To se netýká 

jen Romů, ale velmi málo to reflektuje české ulice, česká realita. My už dneska jsem nějakým 

způsobem integrováni do té společnosti, ale v těch médiích to není vidět. Tohleto je nějaký 

rozměr té společnosti, který u nás chybí. Teď je otázka, co teďu těch novinářů způsobuje. Je to 

tím, že jsme všichni vyrostli v té rigidní komunistické společnosti, ty mladší generace už možná 

ne. Takže je běžné, že stále bere nějaká masa lidí, která je tady česká. Souvisí to i se státní 

politikou, která obecně není, co se týká přistěhovalců, kteří tady žijí, zrovna třikrát přátelská. 

Další věc, která z toho vyplývá, je to, že se u nás menšiny stále uzavírají, ten kontakt je velmi 

nízký. Ono se to netýká jen České republiky – je to něco, co se vyčítá v médiích i v USA 

v souvislosti s Afroameričany, to se řeší všude. Je to obecnější tendence, ale ta média, které to u 

nás reportují, je velmi mále množství. Já se s něčím takovým setkávám v Respektu. Je to spíše 

nárazové, náhodou. Obecně se nepřemýšlí nad tím rozměrem. Ono by jim to samozřejmě 

komplikovalo práci. V okamžiku, kdy by dostali nějakou tabulku ve vysílání a v článku, tak to 

bude šílený problém a budou hledat způsoby, jak to obcházet. Tak to dělat nelze. Ale ten trend 

je nějakým způsobem třeba zvrátit a to je ta veliká otázka, jak to udělat.  

V tom s Vámi souhlasím, také zde nevidím hlavně žádný stabilní posun? 

Je to přeci jen relativně krátká doba, ti, kdo jsou na těch vedoucích pozicích, tam ještě nějakou 

dobu zůstanou. To jsou stále ještě generace lidí, kteří to v té hlavě pořád nějakým způsobem 

mají. Vemte si míru vyrovnání se s tou komunistickou minulostí, ta je hrozně nízká. Minimálně 

se o tom mluví, o zločinech na Němcích. Pořád je stále protitlak proti demokratizaci. U nás jsme 

se s tím pořád nebyli schopni vyrovnat. Jde to v ruku v ruce. Je to určité kolektivní vědomí 

národa, které formuje i kvalitu médií. 

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro 

menšinu, ze které pocházíte? 

Vychází z předešlých odpovědí. 

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

Z prostředí romské komunity jsou negativní vztahy vůči médiím, což je zčásti pochopitelné. To 

je i obecně názor neziskového sektoru na novináře. Novináři a lidi z neziskovek – to jsou dva 

úplně jiné živočišné druhy. Jednání probíhají velmi pomalu, jsou tam jiné představy o tom, jak 

funguje ta druhá skupina. Nějakým způsobem přemošťovat má velký smysl, s tím, jak se 

medializuje ta nezisková scéna, pomocí různých workshopů a podobně.  

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“?  
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Obecně mi nedávali třeba témata, která s tím byla spojená. Dělala jsem na stanici, která je 

komerční a mainstreamová, takže pro mluvené slovo bylo vyčleněno velmi málo prostoru. Ty 

vstupy byly zaměřeny na to, co se děje v regionu, lifestylová témata – to znamená, že tam 

prostor pro hlubší zaběry nebyl. Já to respektuju, to vychází z charakteru, jaké to médium je, 

takže není možné tlačit tam věci, které tam zkrátka nepatří. O to jsem se ani nepokoušila, tam to 

zkrátka nepatřilo. Ve zpravodajství jsme na to občas narazili, na nějakou konkrétní kauzu. A 

pak bylo pro mě důležité ověřovat si ty informace z konkrétních zdrojů. Zavolat třeba na 

Romeu. 

Bylo to pro Vás jednodušší navázat kontakty s menšinou, když sdílíte stejný původ? 

Samozřejmě. 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo 

překážkou? 

Jak vycházíte s kolegy? 

Stýkáte se s kolegy z práce i mimo pracoviště? 

V kontaktu s bývalými kolegy jsem, ty dobré vztahy tam zůstaly. Jsou věci, které v okamžiku, 

kdy jsme dělali Ghettofest, tak jsme s tím rádiem vždy měli dobrou spolupráci. Nějakým 

způsobem ano, funguje to dál. 

Chovají se k Vám stejně jako k ostatním, či jinak?  

Zmíněno dříve. 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám?  

Co se týče vedení, tak jsem měla štěstí na šéfy ve vedení vždycky, tam nemůžu říct nic 

špatného. Problém byl, co se týče kolegů, potažmo podřízených. Tam jsem narážela hodně na to 

– a to se týká té mé zkušenosti v rádiuv nejpodstatnější, že většina mých kolegů nebyla schopná 

si přede mnou odpustit různé narážky, vtípky, různé hlášky, které jim přišly rádoby vtipné, aniž 

by si uvědomili, že tam jsem já a že je to pro mě nepříjemné. Je běžné, že před obézními lidmi 

se neříká, že kdo je tlustý, ten je hnusný. Něco jiného je před lidmi z menšimi o menšinách 

urážlivým způsobem. To neprošlo do základního vychování většiny lidí. Bylo mi to velmi 

nepříjemné a je to věc, na kterou nerada vzpomínám. Mnoho negativních pocitů v okamžiku, 

kdy jsme komentovali událost, která byla. Pro mě bylo velmi nepříjemné zdůrazňovat, že já 

jsem tady a jestli by si nemohli podobné narážky odpustit.  

Zlepšilo se to nějak postupem času? 

Obecně se toho týká pohledu zevnitř té komunity – jste člověk, který není zavřený v té 

komunitě a komunikuje s lidmi z majority, ať už to je v práci – nemusí to být nutně v redakci – 

naráží zkrátka na to, že někteří lidé, se kterými má třeba dobrý osobní vztah, tak musí řešit to – 

a to já jsem řešila a řeším pořád – že jejich názory jsou prostě protiromské. Časem jsme museli 

dojít na to – ok, o tomhle se nebudeme vůbec bavit, vůbec zmiňovat, protože je to pro mě 

opravdu velmi nepříjemné. Je to problematické a problematizuje to i ten vztah, jak ten profesní, 

tak ten osobní. Teď pracuji v Muzeu romské kultury a to je samozřejmě jiné. Tam to podmiňuje 

to, že se tam nic podobného neodehrává. Pro mě to nejsilnější bylo v době, kdy se mi protlo to 

identitní poznání s komerčním rádiem, kdy někteří – neříkám, že všichni – přesto, že věděli, 

jaké to je, tak si zkrátka nebyli ochotni odpustit nějaké věci. Časem do toho nemá smysl ty lidi 

nějakým způsobem kopat, v okamžiku, kdy to nejsou schopni vstřebat.  

Chovají se k Vám stejně jako k ostatním, či jinak?  

Předešlá otázka. 

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

V podstatě je taková tendence, minimálně tedy ze strany projektů, zaměstnávat či dávat možnost 

vzdělání a mediální průpravy mladým lidem, což je strašně fajn. V okamžiku ale, kdy mají 

jazykovou bariéru a kdy nejsou vybavení, mluví trochu s romským přízvukem, tak je to passé. 

V tom případě do médií prostě nepatříte. Tam je potřeba zvukově kvalitních uchazečů ze strany 

médií. Samozřejmě jsou romští novináři, jsou asi i mediálně známí, nějakým způsobem fungují 

poměrně dobře, ale stále je to v řádu desítek. Velká část toho všeho jsou lidé, kteří jsou 

Romové, jejich rodiny prošly evolucí, asimilací a velmi často se stává, že se nehlásí k tomu 

původu a vůbec ho necítí. I když ten člověk je Rom a i když pracuje ve velké firmě či 

v médiích, tak tam to téma vůbec necítí a neakcentuje, nevnímá ho jako zásadní. Je schopen 

naprosto přesně opakovat všechna anticiganistická klišé, což je velmi bolestné. 
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Setkala jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

Zmíněno v předešlých odpovědích. 

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? 
Zmíněno v předešlé otázce. 

 

D. Rodinné zázemí 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně?  

Zvykli si na to. Samozřejmě, ze začátku to bylo překvapení, protože to byla nějaká evoluce 

toho, která probíhala v nějakém čase. Myslím, že to přijali velmi dobře. Ze stránky mé romské 

rodiny se to odlišuje, někteří se to naučili tolerovat – to oceňuji. Pro některé je to úplně 

nepochopitelné. 

Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

Samozřejmě, pro mě je to to klíčové, co se odehrálo v mém životě, že jo. Já jsem byla „černé“ 

dítě blonďaté matky a světlého nevlastního otce a celé dětství pro mě bylo otázkou, proč 

vypadám jinak, vyměnila bych svět za to, abych byla šedá myš, nenápadná. V okamžiku, kdy 

jsem zjistila, co jsem a jaká je moje identita, pro mě byl klíčový okamžik. 

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěl/a změnit na své práci? 

Momentálně nechci měnit nic. 

Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

U mě je jedním z těch cílů je rodina vzhledem k mému věku je ten nejprioritnější úkol, ve 

střednědobém horizontu. Je to otázka, já myslím, že návrat do té běžné novinářské praxe u mě 

není pravděpodobný. Spíše bych pokračovala po té stránce toho aktivismu, pro mě dává smysl 

propojovat ty oblasti, které propojuji svou osobou a praxí. Že to je zároveň mediálně 

orientované, přesah práce s veřejností. Ta synergie propojování těch věcí dohromady pro mě 

funguje. Ale nejsem schopna říct, co konkrétního. 

 

 Rozhovor č. 4: 

 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková     respondent č. 4 

Datum: 8. 4. 2014 

Délka rozhovoru: 54:02 

Údaje o respondentovi: 

a) Věk: 25 

b) Pohlaví: muž 

c) Národnost: romská 

d) Vzdělání: dokončené bakalářské studium žurnalistiky, FSV UK, současné magisterské 

studium, Metropolitní univerzita Praha 

e) Současné pracovní zařazení: redaktor v Českém rozhlase Radiožurnálu, nezisková 

organizace Slovo 21  

f) Délka pracovního poměru: od roku 2011, 2013 

 

A. Profesní pojetí  

Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal/a nejradši?  

Už odmalička jsem chtěl dělat novináře. Samozřejmě v tom dětství se to mění, chtěl jsem být 

učitel. Pak když jsem byl v cirkusu, tak cirkusák. Je pravda, že jednu dobu jsem uvažoval o 

medicíně, ale když jsem pak poznal gymnaziální chemii a naši profesorku, od které jsem to 

nějak nechápal, tak jsem se rozhodl, že ne. Už tam jsem se vyhraňoval, na gymplu. Na základce 

jsem zakládal časopisy, na gymplu to pokračovalo. 

Hned po gymnáziu jsi šel na Fakultu sociálních věd? 

Ano, dostal jsem se napoprvé.  
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Jak jste se k žurnalistice dostala? Bavila mě ta profese novináře. Psaní, točení. 

Teď děláš v Radiožurnále. Profiloval ses hned na tu audiovizuální tvorbu? 

Ano, ale tehdy jsem začínal v 15 letech na psané žurnalistice. Tehdy jsem psal pro romský 

měsíčník Romano voďi, který založila Jarka Balážová. Ona byla můj velký vzor, v podstatě i 

ona mě velmi ovlivnila, to je pravda. Ona byla vlastně první romskou novinářkou, tady v Česku.   

Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? Řečeno dříve. 

Projednával/a jste s někým Vaše pracovní začátky?  
Spolupracoval jsem s Jarkou Balážů na tom romském časopise. 

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

novinářem/novinářkou?  

Takové to, že se dostanu někam, kam se nedostane běžný člověk. Také je moc přitažlivý to, že o 

těch věcech informujete jako první v podstatě. Že ty lidi tu zprávu nevědějí, ty ji víš jako první a 

máš tu možnost to předat jako první.  

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Každý má představu o tom, a já jako malej jsem měl také tu představu, že je to jako všechno 

jednoduché, že někam jdu, natočím to. A ono to tak úplně jednoduché není.  

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal/a tuto práci?  

Pořád mě baví ta profese jako taková. To znamená, že někam jdu, natočím to, pohraju si s tím a 

udělám to tak, aby to nejenom obsahovalo nějaké informace, ale aby to pro to posluchače, 

diváka, nebo prostě toho recipienta bylo nějakým způsobem zajímavé. Nedělám ze sebe velkého 

novináře, ale dělám velké pokroky, za ten rok jsem udělal výrazný posun. Začínal jsem jako 

směnař, ale čím dal tím častěji mi pouštějí do terénu jako reportéra. Někteří lidi, co jsou tam 

jako směnaři, jsou tam třeba tři čtyři roky, někteří i deset. Ale tím, jak jsem před tím, působil 

v té romské redakci a nejenom natáčel, já tam i moderuji naživo hodinový pořad, tak oni vidí, že 

mikrofon mám rád. Tak mě posílaj i do terénu a dělám domácího redaktora, který je 

v newsroomu a sleduje aktuální dění, je po ruce a vstupuje do studia, pokud to situace vyžaduje.  

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělal/a, je vám nejblíže? 

Sbíral jsem zkušenosti u té Jarky, pak jsme tam rozjížděli menší internetovou televizi Romea a 

pak jsem psal i pro web. Dokud jsem nechodil na novinařinu, tak jsem si připadal jako strašně 

velkej novinář, i když jsem byl v té Romee. Bylo mi sedmnáct, ale už mě posílali do Senátu, 

když se to týkalo Romů, kauza Janáčková. Už tehdy jsem měl jakousi malou investigativní věc. 

Ale tím, jak jsem šel na tu vejšku, která mi praktickýho moc nedala, mám teoretickej rámec, 

vím, jak se má novinář eticky chovat a tak. Tak musím říct, že po tý škole jsem měl 

jednoznačnej příklon k médiím veřejný služby a našel jsem se v tom Radiožurnálu. Nejdříve 

v té romské redakci. Možná se k tomu dostaneme, ono je rozdíl, když člověk dělá pro romský 

magazín a pro zpravodajství Radiožurnálu. Teď jsem se našel ve zpravodajství Radiožurnálu. 

Z toho, co umím, mi tohle jde asi nejlépe.  

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

Není to podstatné, ale myslím si, že by každý novinář měl projít alespoň dva semestry 

novinařinou. Kvůli tý etice třeba. Je možné, že mě to chytne a že si udělám rigorózní zkoušky.  

Nabízí ti práce nějaké další vzdělávání? 

Tam je to školení spíše praktické, například hlasová výchova, tou jsem prošel, jinak na ten 

mikrofon nemůžete jít. A další kurzy, což patří do interního vzdělávání zaměstnanců.  

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář stojí? Je pro Vás prestižní? 

Odvíjí se od toho, v jakém jsi médiu, podle mě. Tím, že mám vztah a vidím se v těch médiích 

veřejné služby, protože to má podle mě nějakou budoucnost, tak to vidím jako prestižní věc.  

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Myslím, že je problém, že média jsou podfinancovaná. To se odvíjí i na té profesi. Když se 

podíváš, tak Česká televize a Nova mají průměrný věk zaměstnanců kolem 33 let. Takže podle 

mě tam chybějí lidi, kteří mají novinářské zkušenosti. A podle mě je nemůžou platit, protože na 
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to nejsou peníze, tak se tam berou mladí, kteří tam budou celý den a dostanou 25, 35 tisíc, 

nevím. Myslím si, že velký problém je to podfinancování, které se samozřejmě projevuje i na 

profesi novináře. Myslím, že u nás se ta laťka snižuje. Když se podíváš dřív, jak byli vnímáni 

učitelé třeba a nyní. Myslím, že je to podobné jako u novinářů. Nejsme vnímáni jako hlídací psi 

demokracie, spíš ty, co se honí za senzací, zasahují lidem do soukromí, otravují a tak. Takže ta 

prestiž je z toho vnímání. 

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Co je pro Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Začnu těma negativama. Je to strašně stresová práce, když děláš zpravodajství. Často se mi 

stává, že prostě chodím z noční, nebo i z denní a pořád mi šrotuje hlava – mohl jsem to udělat 

jinak, mohl jsem to napsat jinak, líp. Pořád mi to šrotuje, nedává mi to spát kolikrát. Odráží se 

to i na vztahu s přítelkyní, ten čas není. Když mám chvíli čas, tak si chci odpočinout, když 

nejsem zrovna ve škole, nebo když nejsem tady, tak jsem v rádiu. Je to časově náročný, je to 

stresový.  

Na druhou stranu si nikdy nehledal nic, co by bylo méně stresové a přesto by bylo spojené 

se žurnalistikou? 

Já si nemohu moc vybírat. Jsem ve věku, kdy začínám. Já si myslím, že každej novinář, pokud 

není Václav Moravec, kterej celej život dělal tyhlety diskuze, by si měl zkusit bejt v terénu a 

začínat na zpravodajství.  

A ta pozitivní stránka? 

Ta pozitivní je, že mě to hrozně baví. Zatím si na ní i trochu vydělám. Není to stereotyp, i když 

ta novinářská práce je rutina, když děláš zpravodajství. Postupy práce jsou stejný, ale pořád 

děláš na něčem jiným. 

Co si myslíte, že je úkolem novináře?  
Zmíněno – informovat co nejdříve o nějaké aktuální události.  

Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž? 

Názorovou publicistiku jsem dělal v těch romským médiích a dělám doteď, protože tam je to 

většinou publicistika. V té psané publicistice to byl ten časopis Romano voďi, protože tam byly 

hodně reportáže, publicistické rozhovory – ty mám moc rád.  

Kdyby sis mohl vybrat? 

Vždycky jsem si myslel, že publicistika, teď mě začíná bavit to zpravodajství. Ale já si myslím, 

že když se ukotvím, že není správné, aby novinář dělal i to, i to. Protože od zpravodajství se 

čeká, že ten člověk je opravdu…Myslím, že by se neměla mísit ty dvě odvětví. To, že se učím 

zpravodajství, a pak budu dělat publicistiku je druhá věc.  

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte? 

Jste členkou nějaký profesní novinářský organizace? 

Ne, nejsem. Neplánuji.  

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká 

se Vás to? 

Přiznám se, že sleduji hlavně ty romské. To je těžká otázka. Samozřejmě, chybí tady pozitivní 

vzory, zase na druhou stranu je správný ukazovat v normálních mainstreamových médiích 

úspěšného romského chirurga, když to neukážeme na českém případu. Obecně, není rozhovor 

s chirurgem, když nepřinesl nic světoborného. Na druhou stranu, Romové jsou v takové pozici, 

že to potřebují. Je to marginalizovaná skupina. Pak si ale říkám, že jestli by to neměly dělat 

právě ta romská média. Přemýšlím, že jo. Protože my v tom Romano voďi děláme tyhlety 

pozitivní vzory. Tohle by mělo být poslání těch romských médiích. Myslím, že novináři jsou 

neznalí v tomhle. Na mě se pořád obracejí lidi, mí kolegové – co si myslíš, můžu to takhle 

uchopit, nebo ne. Kolikrát ani nevědí, kdy můžou použít slovo „Rom“. Pak tam byla třeba i 

cikánská svatba, to já jsem udělal velký humbuk v redakci. Třeba teď bylo, že jedna regionální 

reportérka udělala příspěvek o tom, že romský svatby ustupujou v nějakým regionu. Měla to 

postavené na tom, že používala „cikánské svatby.“ Já jsem říkal, že je to nepřípustné. Pokud by 

mluvila o terminologii tehdejšího Československa, tak o.k. Ale ona mluví o současnosti, o tom, 

že Romové už nepořádají tolik romských svateb. Pro mě to bylo naprosto nepřípustný, aby se 

v rozhlase veřejné služby něco takového odvysílalo.  

Pro tebe je ten pojem hanlivý. 
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No jasně, to nesmí být. Romové se jednoznačně shodli se na tom, že budou označováni jako 

Romové. I to slovo „Rom“ vychází z romštiny. Cikán je prostě nepřijatelný. I když se podíváš 

na Ústav pro jazyk český, tak tam je jasně dáno, že slovo „cikán“ je hanlivý a pejorativní pro 

Romy. To je i to označování „nepřizpůsobiví.“ Do jaké míry – to je velkej problém – dávat do 

jednotlivých mediálních výstupů etnicitu, kdy to je potřeba.  

Potřebují tedy někoho v redakci, kdo by je nasměroval? 

Já si myslím, že oni to vědí, že zas tak hloupí nejsou v tomhletom. Ale samozřejmě, že když se 

na iDnesu.cz či na Novinkám.cz objeví, že Romové zbili, Romové tohleto, tak z toho jsou živy, 

tam jsou obrovské diskuze o tom, velké množství kliků. Myslím si, že uvádění etnicity ano, ale 

pouze v případě, kdy to s tím případem souvisí. I když je to negativní, proč ne, ale musí to mít 

souvislost, rasový podtext. Tahle kolektivní vina v médiích přetrvává pořád. Pak jsme svědky 

toho, že se pořádají demonstrace, využívají toho náckové.  

Ty máš tedy nějakou „moc“ ovlivnit to v redakci? 

Jo, jako jo, určitě. Několikrát se to stalo. Těch problémů je hodně. Neuvěřitelné stereotypy.  

V poslední době jsi zaznamenal nějaký takový případ?  

Jednoznačně Parlamentní listy a romský pokladník, který ukradl pokladničku. Kauza Břeclav, to 

byla taky kachna. To je problém, že to, co se píše o Romech, je samozřejmé a není to potřeba 

ověřovat. Velký problém je také to, že tam málokdy zaznívá názor či komentář z druhé strany. 

Nevím, jak by se to dalo vyřešit. Rada samozřejmě udělala nějaké pokuty za chybné příspěvky o 

Romech, ale toho je taky málo, podle mě.  

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro 

menšinu, ze které pocházíte? 

Jo. Já si myslím, že to je důležité ze třech hledisek. To se myslím netýká třeba jen mě, ale jako 

Romů, kteří jsou vidět. Je to důležité, že tam pracuje, protože ho vidí samotní Romové. To 

může být velký pozitivní vzor pro mladý Romy. Třeba Ríša nemá vejšku, nemá novinařinu, byl 

to kuchař, pak si dodělal maturitu, ale strašně na sobě makal, je tam už několik let, začínal úplně 

od spoda a vypracoval se na hlavního redaktora zpravodajství, kterej je v Událostech. Pak je 

samozřejmě další důvod – vidí ho majorita. To znamená, že nemá a nemusí mít tu nálepku, že 

všichni Romové jsou požírači sociálních dávek, nemakaj a kradou. Je tady několik lidí, kteří 

jsou šikovní a dělají svou práci dobře. Pak je důležité, že ty lidi jsou v těch redakcích, jsou 

v tom rozhodovacím procesu. Jestli do toho můžou zasáhnout, je věc druhá. Zatím nejsou na 

těch pozicích, že by rozhodovali o agendě. Ale jsou tam a to nějakým způsobem může pomoct. 

Byť nemusí dělat romskou problematiku, naopak. 

Vnímáte sebe jako člověka, kterého se dotýká pozitivní diskriminace? 

Ne, já tak sebe určitě nevnímám. Kdybych byl v televizi, tak možná, tam je obrazová složka. 

Upřímně, když si vezmu Tvarůžkovou, toho Ríšu či Korantenga. Myslím, že by nebyli tak 

známí, kdyby nebyli jiní. Tam je ta obrazová složka. Já jsem v tom Radiožurnálu jen slyšet, 

nejsem vidět. Ale posouvám se nějak a nemyslím si, že se posouvám jen proto, že jsem Rom. 

Neříkám, že to nemůže být pozitivum. Je fakt, že k hodně věcem jsem se dostal díky tomu, na 

Radiožurnál jsem se dostal díky té romské redakci. Ale bylo to díky mně, díky tomu, že jsem 

chodil na gympl a na žurnalistiku, že jsem se tomu věnoval a že jsem měl tu píli. Nemyslím si, 

že jsem produkt pozitivní diskriminace.  

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

To záleží, nemůžeme generalizovat.  

Pokud se bavíme o těch pozitivních vzorech, je to pochopitelný, protože pro nějakého malého 

romského kluka je v tu danou chvíli mnohem dosažitelnější Tomáš Bystrý nebo Ríša Samko než 

Lucie Borhyová nebo než Václav Moravec. Protože tam cejtí samozřejmě nějakou náklonost, 

něco společnýho. Oni jsou pro ně bližší, protože asi taky museli něco překonávat. Oni taky 

museli něco překonávat, protože jsou Romové a protože jim ve škole třeba někdo  nadává nebo 

tak.  

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“?  
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Zmíněno. Mám jen ten romský pořad O Roma vakeren. Tam nejsem jenom já, nedávno to 

oslavilo 20 let a je to magazín, který moderujeme tři lidi a jsou tam příspěvky o aktuálním dění 

Romů v Česku i na Slovensku, cílem je hlavně informovat romský posluchače, ale není to 

zdaleka jen pro Romy. Nikdy jsem nezpracovával nic romského, Ne že bych se tomu bránil, ale 

k ničemu jsem se nedostal. Jenom včera jsem střihal něco k tomu Mezinárodnímu dni Romů.  

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo překážkou? 

Zmíněno. 

Jak vycházíte s kolegy? 

Dělají si občas prdel, ale je to na takové přátelské bázi, já si z nich taky dělám prdel.  

Pamatuješ si svoje začátky? 

Úplně normálně. Vadí mi, když občas mluví o Romech jako o cigánech. Já je na to vždycky 

upozorňuju, že jsem tady já a že si přeju, aby se o nich mluvilo jako o Romech. Když to dáváš 

do éteru, tak to je jako síla, to jo, ale když jsme v newsroomu, tak to je takové – a co ty cikáni? 

Máte velký svatby. Není to myšleno vůbec špatně, ona se zeptá normálně, běžně, neví o tom, 

mně naopak někdy vadí, když o tom lidi moc přemýšlejí. Když byly ty romský pochody a 

protidemonstrace, tak jsem zjistil od druhé kolegyně, že se mě jedna kolegyně bála na to ptát. 

To mi taky vadí, proč proboha jako protože jsem Rom, tak to má být tabu. Naopak. Co je na 

tom špatnýho. Jenom jsem z jiný…Mám trošku jiný zvyky, umím trošku jiný jazyk, ale jinak 

jsem stejnej. Mám možná trošku jinej pohled na život, ale to nic neznamená.  

Stýkáte se s kolegy z práce i mimo pracoviště? Ano.  

Chovají se k Vám stejně jako k ostatním, či jinak?  

Samozřejmě, jsou tam někdy srandy, ale je to na přátelské bázi. Někdy, když už je ten vtípek 

přehnanej, třeba jako ohledně holokaustu, tak to mi vadí. Ale to myslím vadí i normálnímu 

člověku. Jinak žádný zvláštnosti. 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám?  

Chovají se k Vám stejně jako k ostatním, či jinak?  

Vůbec. Nikdy, ani bych to jako nepřijal. Podle mě to tak nemůže ani fungovat. Je to o lidech. 

Tak třeba Zdeněk Šámal je nakloněný Romům. On byl u toho, když do redakce vstoupil první 

romský moderátor. Myslím si, že člověk na jeho místě a v jeho situaci by se tam nedostal. Ríša 

Samko tehdy podstoupil takový mediální kurz, ale kdyby tam nebyl tolik let, tak by se tam 

prostě neudržel. Kdyby nebyl dobrej a kdyby se nesnažil, tak by tam prostě nebyl. Já sem taky 

podstoupil takový mediální kurz, ale díky němu (Šámal) jsem se nedostal nikam. Oni to měli 

tehdy vymakanější, protože šli rovnou do televize na stáž a oni si je nechali.  

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

Velkej přínos a i praktickej je, že když jsi v tý redakci a děláš nějaký téma, tak za kým jdeš – za 

tím, kdo tomu nejvíc rozumí. To je největší přínos pro fungování redakce. Ten člověk o tom 

nemusí referovat, ale jeho kolega píše o romských vysokoškolácích, tak má tam toho kolegu, 

který mu může poradit.  

Setkala jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

Jednou mě zmlátili na diskotéce, ale to on se chtěl porvat, i kdyby tam byl kdokoliv. To já jsem 

byl na ráně, tak jsem dostal pěstí. Mě se vždycky někdo ptá, zdali jsem měl nějaké překážky 

jako Rom, tak kromě toho, že si babičky v tramvaji schovávají peněženky, tak nic, to se stává i 

lidem, co se jinak lišej. Ale jinak na škole jsem problémy neměl, spíš naopak, vždycky se mnou 

chtěli všichni sedět, ne protože jsem Rom, ale protože jsem dělal srandu.  

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Myslím, že na obojí. Ze začátku je nějaký ten osobní názor na toho člověka, to má každý. Tak to 

si asi řeknou – Rom, a je novinář, aha. Možná to není Rom, možná je to cizinec.  

Měl si někdy pocit, že se musíš nějak víc snažit jako Rom? 

Hm, to říká taky hodně Romů, já si to nemyslím. Nikdy jsem to tak neměl. Já jsem se vždycky 

chtěl snažit proto, abych byl dobrej a ne proto, že jsem ten Rom. Tak já jim to ukážu, že to 

umím. Ne, to jsem vůbec neměl. I když mi mamka na základce říkala – ty se musíš učit víc, ty 

jim musíš ukázat, že jsi lepší, protože ty jsi Rom. Já si jako na té základce říkal, jo jo. Ale 

všichni jsme tím ovliněni. Táta mi zase říkal – můžeš mít miliardu titulů a můžeš pracovat 

kdovíkde, ale stejně budeš pořád Cikán. A já jsem pořád tak naivní, že si říkám, že to tak není.  
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Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? 

 

D. Rodinné zázemí 

Je někdo z Vaší rodiny, kdo se angažuje v tom mediálním světě? 

Je fakt, že s vedoucím romské redakce jsme trochu propojeni rodinně, ale je to vzdálenější 

rodina. Já pocházím z dělnické rodiny. Moje matka je zdravotní sestra, táta je dělník, který se 

živí taxikařinou, takže jsme úplně obyčejná rodina. 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně?  

Myslím, že původně nechtěli, ale to je způsobené hlavně tím, že máma mě viděla jako doktora a 

že celý život byla v nemocnici, tak prostě viděla a tak. Já jsem taky chtěl jednu dobu a možná to 

bylo zklamání. Ale teď je podle mě ráda, oba rodiče mě sledujou, radí mi a jsou ke mně velmi 

kritičtí.  

Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Umím romsky. Tady mezi pražskýma Romama, kteří mluvěj podle mě jenom málo romsky, tak 

mluvím romsky. Na Slovensku to je horší, tam mi mluví hrozně romsky. 

K těm tradicím – myslím, že se hodně vytratily, ale takový základní, ten každodenní život, ta 

výchova, to romství, romipen, to u nás je, to se projevuje na každodenních věcech. Třeba to, že 

dítě je na prvním místě. Třeba taky to, že můj táta se před ženou mého bráchy neukáže 

v boxerkách, to je naprosto nemyslitelný. Nebo naopak, aby se proběhla v podprsence před 

tchánem. Nebo rodiče aby chodili před svýma dětma nahý, to je něco nepředstavitelného. Nebo 

že bychom si děkovali za jídlo, to neděláme. Kdybych dal babičce najíst, tak je to 

samozřejmost, co je jasný. Ale třeba ty počeštělí Romové si už přejou. To jsou jako zvyky 

obecně. O Vánocích se třeba koupu s penězi, abych byl bohatý. Někdo dává pod jídlo peníze, 

někdo dává zemřelým kousek talíře s jídlem, někdo to dává za okno. Podle mě je ale 

podstatnější právě to romipen. Máš úctu ke starším a tak.  

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

Zmíněno. 

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěl/a změnit na své práci? 

Práce mě baví, jinak bych to samozřejmě neděla.  

Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

Já určitě nevylučuju to, že bych chtěl dělat v televizi. Ale byl jsem na stáži v České televizi, 

viděl jsem, jak to tam funguje. Ríša je podle mě velká výjimka. Tam to není dobrý. Docela teď 

uvažuji, že bych chtěl být v tom rozhodovacím procesu, editor ve vysílání, trošku agendu tý 

stanice. Láká mě ta televize. Nezastírám, že mě láká mít svůj publicistický, analytický pořad, 

ale to chce ještě pár let zkušeností. 

 

 

 Rozhovor č. 5: 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková    respondent č. 5 

Datum: 24. 4. 2014 

Délka rozhovoru: 45:23 

Údaje o respondentovi:  

a) Věk: 22 

b) Pohlaví: žena 

c) Národnost: česká 

d) Vzdělání: VŠE, Fakulta statistiky a informatiky, 3. ročník 

e) Pracovní pozice: moderátorka  Odpoledních zpráv na TV Prima 

f) Délka pracovního poměru: od srpna roku 2013 

 

A. Profesní pojetí  

Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal/a nejradši? Čím jste 

chtěl být v dětství? 
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No, mně se to měnilo ze dne na den. Ale hodně dlouho se mě držela učitelka. Já jsem psala 

písemky, pak jsem to opravovala, vždycky jsem si dělala schválně chyby. Pak třeba účetnictví. 

Já jsem hroznej puntičkář. Ale pak jsem chtěla vystřídat úplně všechno. Nebo jsem chtěla být 

pilotka, řídit letadlo. To byly takový sny, pěkný. Ale nikdy jsem nevěděla, že budu dělat tu 

práci, co teďka dělám. 

Nikdy jsem se k tomu nedostala? 

Ne, vůbec. Měli jsme něco, co bylo součástí třetího ročníku na ekonomce, že jsem měli vydávat 

svůj časopis. Schválně jsem dělala křížovky, protože jsem antitalent na slohy. Pro mě to bylo 

úplně utrpení. Někdo na to má nadání, píše a jede. Já ne.  

Spíš ta audiovizuální složka? 

Přesně tak.  

Jak jste se k žurnalistice dostal/a?  

Jelikož jsem byla v té České Miss, tak si mě vyhlídla šéfredaktorka. Jak mě vyhlásili, tak dva 

dny na to mě vyhlásili, abych přišla na kamerové zkoušky, že jsem se jim líbila. Tak jsem šla. 

Oni to spojili s Karlem Voříškem, on k sobě hledal partnerku. Tak aby to nějakým způsobem 

medializovali, tak mě pozvali. Tam jsem uspěla. Tam mi tedy řekli, že ke Karlovi ne, protože 

jsem nevypadali dobře. Ale že jsem se jim na těch kamerovkách moc líbila a že mi dávají 

nabídku odpoledních zpráv. Ono toho bylo víc, VIP Zprávy, ale já jsem se rozhodla pro ty 

odpolední zprávy. Člověk může jít vždycky do bulváru, ale aby šel člověk z bulváru do novin, 

to by mi nikdo už nevěřil. Tohle bylo nejlepší, co jsem mohla udělat.  

Nerozhodovala ses dlouho? 

Ne, jasně. I když si občas říkám, že by mi ten bulvár byl bližší. Když máme ty zprávy a třídíme 

si, co kdo bude mít, tak já si beru ty celebrity, zvířátka, on si bere tu politiku. Tohle je mi bližší, 

ale chtěla jsem do těch zpráv a jsem strašně ráda, že tam jsem. 

Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? Vedl Vás někdo v začátcích? 

Nejdřív jsem měla hlasovou poradkyni, pak jsem se začala zajíždět a chodila jsem už do toho 

newsu a všechno jsem tak okoukla, jak dělají ty zprávy. Když vysílali, tak jsem byla v zákulisí, 

za kamerama. Pak jsem se tam opravdu aklimatizovala. 

Mně třeba pomáhá to, že sleduju ostatní moderátory. Hodně jsem si taky nahrávala, třeba 

Terezii Kašparovskou, na telefon, diktafon, tempo, rytmus. Je důležitý mít takový nějaký vzory 

a nějakým způsobem na ně navázat. Inspiroval mě Tomáš Drahoňovský, můj partner, teď už 

bývalý v televizi, protože odchází na Českou, ten si mě vycvičil. Terezie má taky takový 

hluboký hlas, Iva Vavřínová – to je také výborná moderátorka. Myslím, že dělala i na Nově 

sport. 

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

novinářem/novinářkou? 

Dali mi dva měsíce na to, abych se naučila mluvit, tak jsem to vzala hodně zodpovědně. 

Žurnalistika nebo prostě moderátorství se studuje několik let, já jsem to musela zvládnout asi za 

dva měsíce, tak jsem do toho musela jít a hodně tomu dát.  

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Překvapilo mě, že si nově ty zprávy musíme psát. Já jsem si zjednodušeně myslela, že přijdu, 

přečtu a jdu domů. Ale takhle to nefunguje. To dostaneš reportáž, o čem to je, a sama si to 

připravíš. Spíš jsem se tohle učila za chodu. Bylo to nejlepší. Napsala jsem si zprávu a oni mi 

řekli – no, máš to dobře, tady to má být tady, tady to támhle. Slova, která se nemají říkat, člověk 

nemá hodnotit a tak podobně. Přepisovala jsem to, snažím se s těmi slohy být kamarád. Ale je 

vidět, že se to jde naučit, že se zlepšuju. 

Já jsem radši nic neočekávala, všechno mě mohlo jen překvapit. 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělal/a, je vám nejblíže? 

Zkušenost jen s jedním typem novinářské práce. 

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal/a tuto práci? 

Řečeno později. 

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 
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Spolupracuji s tou hlasovou poradkyní, to je vše, jinak je vše má iniciativa. Na inženýru na 

vejšce pak máme vedlejší specializaci žurnalistiku, tak bych to chtěla zkusit. Třeba nějaký 

knížky jsem si pořídila, ale nebyl na to moc čas. Dělám k tomu furt školu. Třeba nějakej 

rychlokurz o prázdninách, jestli bych zvládla, to by bylo úplně parádní. 

Kdybych byla v terénu, tak bych určitě musela něčím projít. Pokud člověk nebásní a nemá to 

vrozený. Ale myslím si, že teda není. Máš ty lidi, co ti pomůžou a který tě navedou. Záleží na 

tobě, jak to vezmeš, ale myslím si, že na tom vzdělání to nestojí. Máme tam spoustu rozdílnej 

lidí – málo lidí zůstává u toho svého řemesla.  

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář/moderátor stojí? 

Takhle jsem nad tím neuvažovala. Myslím si, že je to prestižní povolání. Jsou to tváře, který 

udávají obrázek o té redakci, co je za tím. Záleží na těch moderátorech, když je to prostě dobře 

udělaný, tak…Vím, že to je prestižní povolání. Patří to k těm lepším povoláním. 

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Novináře, to nevím, ale myslím si, že u moderátorů se hodně řeší ten věk. Že by ta měli být lidi, 

co mají zkušenosti, co si prošli tím procesem, že to nemají být jen hezký tvářičky bez mozku, 

který to jen přečtou. To je takový trend, jakým směrem se to ubírá. Do hlavního zpravodajství 

bych asi ani nechtěla jít, tam jsou těžká témata, ale myslím si, že u odpoledních zpráv to nevadí. 

Na to koukaj lidi, kteří chtějí mít pozitivní náladu, chtěj prostě koukat, kdo se tam nekyselí 

nějakým způsobem. Taky jsem si myslela, že je důležitý, aby ten člověk měl nad padesát, když 

moderuje zprávy. Když to člověk poslouchá, tak to funguje i tak. Já si schválně nevybírám 

vraždy ani politiku. Já to pak neumím tak podat.  Já jsem takovej smíšek, radši čtu o těch 

zvířátkách a takhle. Z profesionálního hlediska to musím umět přečíst. Samotný se mi nic 

takovýho nestalo, neumřel mi nikdo blízkej, abych se do toho svým způsobem vžila. Člověk 

s tím musí soucítit. 

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Výhod je strašně moc. Naučili mě trošku mluvit. Už nejsem nervózní ve škole při zkoušce. Byla 

jsem hroznej nervák, přišla jsem za učitelkou na ústní a teď jsem nevěděla, co mám říct. Pořád 

jseš v povědomí lidí. Je to taková krásná práce – nalíčí tě, učešou tě. Občas mám takovej zásek 

a říkám si, že to mohlo být úplně jinak. Někdy mám den, kdy mi to nemyslí, nemám náladu, 

všechno mi to opravujou a tak. Pak mám pocit, že mi to za ty nervy nestojí. Pak to vždycky 

odvysílám a mám z toho dobrej pocit. Jasně, ty pocity, že jsem špatná, že mi to nejde, se občas 

objeví, ale je to taková horská dráha. 

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte? 

Nelze aplikovat na moderátorský post. 

Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž?Nelze aplikovat na 

moderátorský post. 

Jste členkou/členem nějaký profesní novinářský organizace? 

To vůbec nevím. 

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká 

se Vás to? 

To jsme taky četli. Už jsem měla reportáž, v těch večerkách přepadávají Vietnamce. To jsem 

s nima nějakým způsobem nerozebírala. Všichni mi fandí. Při té Miss jsem to strašně pocítila, 

že ta vietnamská komunita za mnou strašně stála. Úplně jsem zírala. V Sapě se každou hodinu 

hlásilo, že bude finále, ať posílaj smsky, já to netušila. Myslím, že tam, kde jsem, jsem hlavně 

kvůli nim. Fakt se semkli a prostě chtěli někoho, kdo bude mít ten hlas. Doufám, že jim to 

nějakým způsobem oplatím. Měla jsem nějaké rozjednané projekty, které jsou spojené s tím, že 

jsem napůl Vietnamka, a doufám, že to dotáhnu do konce. Strašně chci, aby to dopadlo úspěšně. 

Takže vietnamská komunita zvyšuje sledovanost Odpoledních zpráv na Primě. 

Myslím, že jsou tak pracovití, že se na to nestíhají koukat, pokud to nemají zaplý. Oni jsou 

prostě do devíti ve večerce.  

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro 

menšinu, ze které pocházíte? 
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Jo, já si myslím, že víc lidí si na to pak zvykne. Teď ta generace, co roste, to tak nevnímá, těm 

už je to jedno. Chodí s Rusákem do třídy, je tam Ukrajinec, Vietnamec, černoch a ty děti už to 

tak nevidí. Ale pořád se tady ta starší generace drží. Takže občas se ti stane, že jedeš v tramvaji 

a nějakej děda ti zahlásí. Člověk se jen tak usměje – proč to děláte? Komu tím pomůžete? 

Chcete nám jen zkazit den? Je to tam pořád, ten blok pořád není odstraněný. Mohlo by to 

pomoci. Hlavně jsou všichni hrozně překvapený, když spustím a mluvím plynule česky – cože, 

ty umíš česky? A řekni ř? A já jen – cože. Když jsem ještě pracovala u táty, tak vždycky přišli a 

– dvě piva (říká s cizím přízvukem) – a já říkám – ale já vám rozumím – a oni – dvě piva. 

Někdy na mě zase spustí Vietnamci plynulou vietnamštinou a já neumím vietnamsky. Je to 

zajímavý, že vidíš vietnamskýho člověka, který začne mluvit plynule česky. Musí si uvědomit, 

že jsem lidi. Když se někoho dotknu, tak není žlutej. Já to prostě už tak nevnímám. Když jsou 

špatní Češi, tak jsou špatní Vietnamci, ale mě vadí, že to hází do jednoho pytle. Ve zprávách se 

zase objeví, že někdo pěstoval marihuanu a všichni říkají, že všichni Vietnamci pěstujou 

marihuanu. 

Když jsem byla v té Miss, tak se taky objevovaly názory, že to pak už nemusej soutěžit český 

holky. Pak se mě tam zase někteří lidi zastávali, že přece pocházím z Česka, jen mám otce 

z Asie. Bylo tam spoustu holek, který mají řeckýho tatínka, ruskýho tatínka, ale nikdo to neřešil, 

ale na mě je to prostě vidět. Když mi někdo řekne, že nejsem Češka, tak mě to uráží. Tak jako 

co jsem? Mám si udělat vlastní zemi, kde budou žít smíšený děti. Mě to vždycky tak rozčiluje – 

kam mám jít. Na Česko jsem moc asijská a když jsem byla ve Vietnamu, tak se mě ptali – 

odkaď seš? Z Evropy, že jo. Tam zase vypadám úplně jinak. Doufám, že se moji děti dočkají 

toho, že to tady bude v pohodě. Teda děti mých dětí.  

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

Stýkám se s dětma, co jsou taky ze smíšenýho manželství. My jsme vyrůstali pohromadě, pět, 

šest rodin. Byli jsme každý víkend spolu, to bylo pořád, takže doteďka se vídáme. Potom i 

s těma, který mají maminky a tatínky Vietnamce, tak se s nimi taky stýkám. Ale vyloženě je to 

fakt málo. Mám asi tak pět šest kamarádů vietnamských.  

Jak hodnotili oni tvé působení? 

Oni všechno strašně moc přejí. Oni jsou to hlavně taky Češi, akorát mluví vietnamsky, mají 

vietnamský rodiče, ale jsou to Češi. 

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo 

překážkou? Zažila si třeba nějaké narážky na svůj původ v redakci? 

To ne, tohle. Já si myslím, že to jsou fakt chytří lidi a ti to neřešej, protože vidí, jak je to ve 

světě a že to tam taky nikdo neřeší. To řeší jenom lidi z Blesku. Co se tam koukala na nějaké 

reportáže, tak když to vylezlo ven, že budu moderovat, tak měli všichni problém s tím, že 

Vietnamka, Ťamanka jde do zpráv, cožpak není dost českejch holek. Ale nikdy nikdo nenapsal 

to, že jsem byla špatná, že jsem to moderovala špatně. Všichni jenom měli narážky na můj 

vzhled. To mě hrozně naštvalo. 

Bereš si to hodně na sebe? 

To je prostě od těch lidí, co chtějí těm druhým ničit život, jinak nevím, proč to píšou. Dobrý, že 

o mě si myslej, že umím číst. Svůj vzhled prostě nezapřu.  

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“? 

Bála jsem se, že mě nějakým způsobem odvrhnout, nebo že ke mně budou mít jinej postoj, 

přece jsem jako modelka, která jde do zpráv, je jí 22 let, bude nevěrohodná a tak. Oni mi to taky 

říkali, že jsem je moc překvapila, že na sobě makám. Vím, že to je profese, kde člověk takhle 

luskne a jde pryč. Pořád musím ty diváky nějak bavit a že na to mám, takže jsem dost dřela, tak 

se to snad vyplácí. Je tam mladej kolektiv. Občas mám s nimi problémy se bavit, protože jsou to 

strašné bedny. Začala jsem číst noviny, Mladou Frontu, abych věděla, co se v tom světě děje, 

abych měla přehled. Musela jsem zabrousit do jiných vod, abych s nima držela krok. Jsou to 

strašně chytří lidi a já je strašně obdivuju.  

Jak vycházíte s kolegy? Stýkáte se s kolegy z práce i mimo pracoviště? 

Řečeno v průběhu rozhovoru. Přátelská atmosféra. 
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Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám?  

Jinej přístup vidím jen v tom, že oni mi vždycky něco řeknou a já na ně jen – aha, tak teď vůbec 

nevím, co chcete. Než jsem se naučila, co to je synchron, co to je koprovat. Že na mě museli 

trošku pomalejc. Ale je fakt, že třeba kameramani měli takoví poznámky, když jsem přišla – áá, 

nisska, vždyť ani nevím, co mluví. Ze začátku jsem byla dost vystresovaná, takže jsem si přišla 

jako dysgrafik – přeskakovala jsem slovíčka, řádky, bylo to zmatený. Já jsem si uvědomila, že 

jsem to četla hrozně rychle a hrozně rychle to ubíhalo. Oni mi říkali pak, že se to řídí podle mě. 

Nezvládala jsem to. Pak bylo asi první vysílání a zvládla jsem to dobře a pak za mnout ti 

kameramani přišli a osobně se mi omluvili, že mě takhle odrovnali, že jsem je fakt překvapila a 

že se moc omlouvají, že jsem udělala kus práce. Když mi to takhle řekl cizí člověk, to byla síla.  

Vyloženě takhle ty lidi v redakce jsou inteligentní, nezažila jsem nic takového. Ty to neřešej. 

Nebo si to třeba myslí – mladá holka, modelka. I třeba u Tomáše Drahoňovského, který byl 

s Terézií, která má dvacetiletou zkušenost, a pak dostal mě. Říkal mi, že je pyšnej, čeho jsem 

dosáhla. Já si o sobě taky říkám, že si nezasloužím tam bejt, že mi to spadlo do klína. Když jsem 

byla na teambuildingu, tak mi všichni říkali, jak si prostě vyšlapali tu cestičku, jak prostě byli na 

škole, v zahraničí, na Český, a tak, a až potom se tam dostali. Fakt si někdy říkám, že si to 

nezasloužím, ale budu makat a budu se snažit. 

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

Mně se to líbí, třeba takovej Rey Koranteng. Je to barevný. I ostatním ukázat, že jsme se někam 

posunuli a že nikomu nevadí, že tam je někdo exotičtějšího vzhledu nebo podobně. Prostě když 

je ten člověk dobrej, tak s tím nemám vůbec problém. Když není vidět, že má nějaký přízvuk 

nebo něco podobného. Třeba na ČT 1, tam je také někdo takový, Zuzana Tvarůžková, ta je 

výborná. Já jsem si jí všimla až nedávno.  

Setkala jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací?  

Při práci ne, ale jasný, když jsem byla malá, tak na základce měli děti narážky – rákosníku, 

táhni do svý země. Ale to byly děti, co mě neznaly, šly ve skupince pěti kluků a jeden prohlásil 

– seš hustej. To můžou udělat všem, ten má křivý zuby, ten je obézní. Naopak, spolužáci se mě 

zastávali. Nikdy ve třídě nevzniklo, že bych byla nějak jiná. To jsou většinou lidi, co si chtějí 

jen zamachrovat. 

A jak si začala s tím modelingem, tak také nic? 

Zažila si třeba nějaké narážky na svůj původ v redakci? 

V modelingu to je výhoda. Když chceš exotiku, černošku, Asiatku, blondýnu, tam jsem si z toho 

začala dělat výhodu. Do těch čtrnácti jsem z toho byla nešťastná, že jsem byla hodně podobná 

tátovi, takže když vyrůstáš na malým městě, tak je to prostě mnohem silnější. Pak mě oslovila 

modelingová agentura, kvůli tomu jsem měla i víc práce a byla jsem zajímavá tím, že jsem jiná. 

Člověk to oživil trošku.  

Já si to nedokážu samozřejmě představit, ale zůstane to nejspíš v myšlenkách nějakým 

způsobem zachované, ne? 

To v tobě zůstane. Proto si myslím, že nikdy nemůžu bejt namyšlená. Tohle mě vždycky drží 

zpátky. Ale naučilo mě to za sebe bojovat, určitým způsobem. 

Cítíš, že se musíš víc snažit? 

No, přesně. Pořád mám ten pocit, že musím lidem dokazovat, že… Mně je to líto, někdy, že 

Vietnamci začínají bejt otrávení a kyselí, že, v těch Večerkách, že to není úplně jako dřív. Ale 

vždycky se snažím, aby měli lidi dobrej náhled na Vietnamce. Mám pocit, že jim to dlužím. 

Snažím se být milá a tak. V životě bych nemohla být na nikoho zlá, protože by to všichni 

spojovali s tou menšinou – ona je špatná, takže Vietnamci jsou taky špatní. Snažím se 

dokazovat, že jsou skvělí, pracovití, že nikomu neberou práci a tak.  

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Nijak jsme se o tom nebavili. Bulvár zatím o mě nepsal žádný špatný věci. Oni třeba vždycky 

říkají – aspoň víme z toho bulváru, jak ty žiješ, kde se vyskytuješ, co děláš. Oni to berou spíš 

takhle. Nějakým způsobem to neřeší. Já se snažím mluvit o Vietnamcích dobře a oni jsou za to 

rádi, že je prostě takhle chválím.  

Je asi rozdíl mezi starší a mladší generací Vietnamců, že.  

Přesně tak. 
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Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? 

Vyplynulo z odpovědí. 

 

D. Rodinné zázemí 

Máš někoho z okolí, kdo se zabývá žurnalistikou? 

Nemám. Teď už tedy ano, ale neměla jsem.  

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně? 

V pohodě. Táta je na mě pyšnej. Babička na mě každý den kouká. Oni ale vůbec neposlouchají 

ten obsah, ale spíš jen sledujou, jestli něco zkazím. Jsou kritický, ale já to potřebuju. I od přítele. 

Je to vtipné na sebe pak koukat. Podporuje mě i mamka, v tomhle jsou za mnou. Někdo 

z Vietnamu mi říkal, že na tohle nejsou Vietnamci zvyklí, oni si hrozně chrání to svoje 

soukromí. Neexistuje, že by někdo byl takhle veřejně vystavený. Překvapil mě proto táta, že to 

takhle vzal. Oni jsou dost přísní.  

Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Ne, jenom jíme hůlkama. To je nejdůležitější zvyk, hůlky miluju, příborem neumím pomalu. 

Stýkáš se třeba s příbuznými z otcovy strany? 

Viděla jsem je dvakrát, protože oni jsou ve Vietnamu, takže jsem tam byla asi po čtvrtým 

ročníku, kdy jsem odmaturovala, tak jsem tam jela na dva měsíce – to byl nejintenzivnější vztah 

s nima. Předtím jsme tam byli celá rodina, to jsem tam byla s mamkou, s taťkou a teď jsem tam 

byla na vlastní pěst a musela jsem se nějak dorozumět.  

Neumíš vietnamsky tedy? 

Ne, co jedinýho, tak nadávat. Strašně ráda bych se to naučila. V tom Vietnamu jsem se tak 

chtěla naučit, ale neměla jsem tam učitelku. Když nevíš, jak se to učit, tak je to takový špatný a 

za ty dva měsíce jsem se toho zase až tak nenaučila. Hodně jsem rozuměla, ale oni jak zpívají, 

tak se bojím strašně mluvit. Vietnamci jsou vyloženě pyšní na svůj jazyk. Třeba ti mladí 

Vietnamci, kteří už tady vyrůstají, tak taky už neumí ten jazyk. Když pak jedou do Vietnamu, 

tak ty prarodiče si  stěžují, že ty děti neumí ten jazyk. Ale vždyť je to těžký, ale chci se to 

naučit. Vietnam jako země je nádherný, chci tam vzít přítele. Ten není Vietnamec, ale miluje 

Asii, její kulturu a tohle. Táta je z něho vždycky nadšenej. Společně bychom se rádi naučili 

vietnamsky. 

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

Jsem prostě Češka každým coulem, akorát prostě mám ty asijský rysy po taťkovi. On 

k Vietnamu nikdy nějak moc netíhnul. Prostě ten Vietnam se na nás málo podepsal po té 

psychické stránce. On, jak je pracovitej, tak byl taky málo doma. Fyzicky mě tedy poznamenal 

hodně. Uvnitř jsem Češka, vyrůstám s babičkou a dědou, českýma prarodičema, mamka tam 

s náma byla, táta se pak odstěhoval.  

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěl/a změnit na své současné práci? 

Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

To nevím. Určitě bych nepsala. Takhle mi to vyhovuje částečně. Já prostě bych chtěla mít 

vlastní business, podnikat – to myslím, že by mě uspokojovalo. Jenže přišla nabídka a já jsem 

teď spokojená. Miluju na tom třeba to, že přijdu do práce ve dvě a v šest odcházím. Něco 

odmoderuješ a máš čistou hlavu, to je pro mě strašně důležitý. Já vím, že rodiče oba podnikali a 

ty z toho byli na prášky. Večer to řešili, teď je něco napadlo a tak. Tak nevím, jestli by tohle 

nebylo nakonec lepší. Uvidíme, třeba pět šest let bych u toho chtěla zůstat. Jak se budu 

zlepšovat a jestli mi to půjde. Teď se pořád ještě hledám, učím, jsem v pozoru, nervózní. 

Zkouším i to moderování. Můžu k tomu přičichnout, ale pak si chci sednout a říct si – co vlastně 

já chci. Teď to ještě pořádně nevím.  

Teď jsem spokojená tak, jak jsem. Nabídlo mi to takový možnosti, že jsem to čapla a jsem 

strašně ráda. 

 

 Rozhovor č. 6:  

Jméno tazatele: Adéla Lávičková   respondent č. 6 

Datum:  8. 5. 2014 
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Délka rozhovoru: 53:45 

Údaje o respondentovi:  

a) Věk: 22 let 

b) Pohlaví: žena 

c) Vzdělání: Mezinárodní teritoriální studia (probíhající bakalářské studium) 

d) Národnost: česká, vietnamská 

e) Pracovní pozice: redaktorka denního zpravodajství České televize 

f) Délka pracovního poměru: od listopadu 2013 

 

 

A. Profesní pojetí  

Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal/a nejradši? Čím jste 

chtěl být v dětství? 

Já jsem chtěla módní návrhářka. Chodila jsem na zpěv, tanec, malování, kreslila jsem pěkně. 

Rodiče ale chtěli, aby ze mě byla právnička, doktorka, nebo tak, tak mě přinutili jít na osmiletej 

gympl. Nějak jsem se tam dostala, tam jsem se odklonila od všech aktivit, protože jsem to 

nestíhala, a soustředila jsem se na šprtání. U mého bráchy je hezký, že on se na to úplně 

vykašlal a šel z gymplu na uměleckou, takže on se dnes věnuje tomu, co jsme dělali oba od 

malička. Já mám ráda jazyky a chtěla jsem na obor, kterej by byl přiměřeně těžkej a kde bych 

nebyla s blbejma lidma. Žurnalistika mi tedy přišla zbytečná, protože jsou tam těžký přijímačky. 

Přijde mi, že člověk musí umět psát a musí to v něm bejt a ta žurnalistika je dost teoretická. 

Jako zálohu jsem si dávala ekonomku na VŠE. Pak to dopadlo tak, že jsem zkoušela, že bych si 

dala dvouobor s angličtinou, ale odešla jsem v půlce.  

Jak jste se k žurnalistice dostala?  

Mně ta kreativita hrozně chyběla, tak jsem si řekla, že začnu psát. Protože to bylo něco, čemu 

nemusím věnovat tolik peněz. Protože když chceš chodit na kurzy malování, či kurzy tance, tak 

to stojí hodně peněz. Moji rodiče neměli moc peněz, tak jsem začala psát a založila jsem si blog 

tehdy. Já jsem byla jedno z těch banánových dětí. Blog už nemám, smazala jsem to. Už jsem 

nechtěla. Tehdy to bylo hrozně divný, to byl takový boom. Najednou mě zvali všude na 

rozhovory do nějakejch časopisů, Mladá Fronta mi chtěla vytisknout moje články. Sice jsem 

skákala radostí, že v 16 letech se mi něco takovýho povedlo. Ale pak jsem si říkala, že ne, 

vietnamská komunita byla dost proti. Já jsem pak začala psát osobnější věci, dávala jsem tam 

svoje povídky a tak. Pak mě to omrzelo, že mě lidi nějakým způsobem znaj. Byla tam moje 

fotka, všechno.  

Psala jsi povídky? 

Spíš to byly eseje, šel mi sloh na gympl, uměla jsem psát.  

Věnuje se někdo z okolí žurnalistice? 

Ne, vůbec. Hledala jsem práci, nějakej zdroj peněz, když jsem se sem nastěhovala kvůli vysoký 

škole. Z ničeho jsem neměla zkušenosti s médiema, takže to tak vyplynulo. Trošku mě to mrzí, 

že bych se ráda věnovala něčemu jinýmu, ale člověk by tam musel začít od píky. Tady šlo 

navázat na to, co jsem dělala dřív, a tím, jak jsem měla psací zkušenosti, tak to pro mě bylo 

daleko lehčí než jít do jinýho oboru. Nejlehčí cesta pro mě. 

Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? Vedl Vás někdo v začátcích? 

Tohle asi fakt neřeším. Jedinej, kdo je pro mě vzor, jsou ty váleční zpravodajové, to je něco, co 

bych si chtěla zkusit. Stát někde s plynovou maskou a živě vystupovat, to je prostě úplně 

úžasný. Láká mě to do zahraniční redakce, ale teď mi to vyhovuje tak, jak to je. Ono to záleží 

dost na lidech a teď mám kolem sebe samé úžasné lidi a nechce se mi odtamtuď nikdy.  

 

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěla stát 

novinářkou? 

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělal/a, je vám nejblíže? 
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Na iDnesu jsem měla ten blog, v Mladé Frontě jsem taky něco publikovala. Dřív, než jsem 

pracovala v České televizi, jsem byla v Hospodářských novinách. Tam to bylo tak, že jsem 

sháněla práci, přemejšlela jsem, že půjdu i do televize Metropol. V Hospodářských novinách 

tehdy dělali velkej nábor elévů, tak jsem se tam přihlásila, dostala jsem se a nastoupila do 

sportu. Byla jsem jediná, koho oslavil šéf sportu, který tam přišel, když jsme se zaučovali týden, 

dva, tak tam vždycky chodili šéfové těch oddělení. Ten šéf tam přišel a řekl, že novinář musí 

umět napsat úplně o všem, bez ohledu na to, že tomu vůbec nerozumí. Pak jsme se přihlašovali 

o ty rubriky a všichni říkali – určitě ne sport. Všichni chtěli do kultury, což je v Hospodářských 

novinách divný. Já jsem řekla, že je mi to úplně jedno, že jsem schopná napsat úplně o všem, 

tak mě tam nakonec přiřadili. Byla jsem nakonec rok na placené stáži. Pak jsem dostala nabídku 

od toho šéfa, že bych tam mohla dál působit. 

Dá se porovnat tvé působení v tištěných novinách a televizi? 

To se moc nedá. V těch novinách byl jedinej záhul tam byla olympiáda, kdy ty noviny už ani 

nevysílají do toho místa těch olympiád. To bylo super, hrozně moc témat, o kterých šlo psát. Mě 

se pak stalo, že jsem  psala o tématech, o kterých jsem moc nevěděla, jako třeba box nebo 

rugby. Mě to strašně bavilo. Když jsem odcházela, tak jsem pak dostala možnost psát o atletice, 

ale to jsem šla do té televize. Strašně mě ale odrazovala ta atmosféra v HN, tehdy tam probíhaly 

strašné změny, dokonce zrušili celou tu sportovní rubriku, takže bych stejně neměla kde 

pracovat, jedině v jiném oddělení. To už jsem psala do České televize, tehdejší šéf se to tam 

snažil zachránit, ale já už jsem tehdy řekla, že už jdu někam jinam. 

Je Vám teď blíž audiovizuální, či tištěná žurnalistika?  

Teď už spíše ta audiovizuální, byť jsem měla problém ze začátku po technické stránce a musela 

jsem se s tím vyrovnat, pochopit to. Dnes mě to baví víc, určitě jo. Ale neříkám, když jsem 

nastoupila do tý televize, tak mi chybělo, aby za mnou někdo přišel, zadal mi rozsah, téma a 

řekl mi, ať to napíšu, jako to dělali v tištěnejch médiích. Pak editor ti to zkontroluje a ty to jdeš 

přepsat, nebo ne. Tady je to něco úplně jiného. Určitě je to pro mě větší stres.  

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal/a tuto práci? 

 

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

Nemyslím si. Daleko dřív se hodně preferovali lidi z jinejch oborů, kteří uměli psát, což je 

daleko lepší než vystudovat žurnalistku. Je to takový zvláštní.  

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář stojí? 

Já teda vím, že tak před 10 lety to bylo velice prestižní povolání, ale dnes to už určitě prestižní 

není. Už z hlediska toho, že novinařina není jako dřív a že nedostávají takové možnosti tím, jak 

nejsou peníze. Zahraničáři už nemůžou tolik vyjíždět.  

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Kamarádi mi docela závidí, že pracuji v televizi. Je to určitě perspektivní povolání, kreativní. 

Myslím, že záleží, jaký novináři. Lidi rádi nadávají, že novináři píšou blbosti.  

Dostáváte třeba nějaké reakce od lidí? 

Ne, nedostávám, jak jsem tam krátce. Nějaké reakce jsem dostávala u sportu, ale to bylo určitej 

typ čtenářů a to bylo taky jiný.  

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Jako plus vidím kreativitu, je dobrej kolektiv, tak se hrozně dobře pracuje s těma lidma. Je to 

určitá výzva, pokaždý je to jiný. Když máš nějakou zprávu, tak k tomu potřebuješ mít obrázky, 

tak když je nějaký těžký téma, tak ty záběry je těžký sehnat. Musíš všude jezdit, taháš technika a 

kameramana, je to všechno velký a těžký a nejde se někam dostat nenápadně, nastavit tam 

diktafon. Mínusy jsou ten stres. Určitě jsou tam ambiciózní lidi, takže nějaká soutěživost mezi 

těma lidma. Záleží na lidech vždycky. Vždy se mi ale uleví, když se to odvysílá a nikdo mi nic 

neřekne – to znamená, že to je správně.  

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte? 

Tak za prvý chci se chovat normálně, nebejt tím defermovaná, chovat se tak k těm lidem i ke 

svýmu okolí tak, abych se mohla sama sobě podívat do zrcadla. Nikdy nebejt zbytečně 
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soutěživá, nenechat se tím nějak stáhnout. Neříkám, že to je v Český televizi, ale určitě na Primě 

to probíhá úplně jinak, ty lidi jsou přes mrtvoly, což bych nechtěla tak dopadnout. To je tak 

jedinej žebříček, co mám.  

Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž?  

O tom asi budu přemýšlet, až budu trochu starší. Blog jsem smazala i trochu kvůli svému věku, 

protože není čas na to vyjadřovat ještě své názory. Měla jsem ambice napsat knihu, vždy jsem 

měla něco v hlavě, ale témata, která jsem si vymyslela, jsou ta, do kterých musím dorůst. I 

z hlediska společnosti, přece nebudou respektovat názor dvacetiletý holky. Musí ti bejt čtyřicet. 

Komentátorem Mladý Fronty se taky nestaneš v nějakým mladým věku. Ale i tak, abys psala 

nějaký rozumný věci, tak musíš mít nějaký zkušenosti za sebou, znalosti.  

Jste členkou/členem nějaký profesní novinářský organizace? 

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká 

se Vás to? 

Kdyby ta otázka přišla tak před pěti lety, tak bych to určitě sledovala a určitě by se mi to strašně 

dotýkalo. Ale sice to teď sleduju, ale už se mě to nijak nedotýká, už to vnímám neutrálně. 

Naučila jsem se to neřešit. Soustředit se sama na sebe. Přistihli jsme se v práce, když jsme o 

něčem debatovali, tak se mě někdo zeptal a nevadí ti, že ukazujou jen ty špatný věci z tý 

vietnamský komunity. A já říkám – no ale voni se tam občas dějou. A to stejný z Česka, že 

nějakej týpek někoho podobal a taky ti to nějak nevadí. Trošku jsme se o tom začali přít a přišel 

editor a říká - nemáte nějak prohozený role? Nevadí mi to, pokud je to pravda.  

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro 

menšinu, ze které pocházíte? 

Já asi nechci bejt prospěšná pro vietnamskou komunitu. Já jsem i proto chtěla to české 

občanství, protože kdybych pak chtěla vydat tu knihu a asi bych chtěla, aby to vypadalo, aby to 

byla česká novinářka či spisovatelka. Nevím, tady k té zemi cítím nějaký větší vztah. 

Samozřejmě, že by bylo hezký, kdyby to bylo jakože Vietnamka žijící v Česku. Ale já asi 

nechci být prospěšná pro svojí komunitu. Jediný je, v čem já můžu být prospěšná, je to, že si na 

mě lidi ukážou v televizi a řeknou si, že mladí Vietnamci uměj česky. To je tak všechno.  

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

Já mám hodně kamarádů spíše z té většinové společnosti. Oni se tomu moc nevyjadřujou, spíše 

to nedají najevo. Řeknou – ty jo, to je dobrý – ale sami se věnujou něčemu jinýmu a sami by se 

tomu věnovat nechtěli. Ale záleží, znám ty i ty. Já třeba nejsem úplně exhibicionistickej typ a 

foťák mi nedělá dobře, ale není mi to příjemný.  

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo 

překážkou? Nestáváte se někdy zdrojem pro kolegy, který může podat informace 

z komunity? 

Hele, ne. Jestli sis všimla té změny v občanském zákoníků, spoustu mladých Vietnamců si 

podává žádost o český občanství, hrozně jich narůstá. O tom se už točily tři reportáže, ale nikdo 

mě nikdy neoslovil s tím, že bych k tomu mohla něco říct, co by jim třeba pomohlo. Jediný, co 

se řeší hodně, je moje jméno. To vždycky přijde nějaký člověk a zeptá se mě, co to je, jak se to 

píše, co je jméno, co příjmení, ale ne že by to někdo použil do zpráv. Ze začátku jsme spíš řešili 

s editorama, jak mě budou oslovovat. Přišlo by mi hrozně nepřirozený, kdyby mě Čech 

oslovoval vietnamsky, takže jsem v redakci Lenka Do Thi. Což byl největší etnickej problém, 

co jsem tam jako měla. Myslím, že záleží i na tobě, jak se s tím vyrovnáváš. Když někam 

přijdeš a hodně to řešíš, ten svůj původ, tak to řešej i lidi kolem tebe. Když to neřešíš, tak to 

neřešej. 

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“? 

Vím, že tam nabírali Vietnamku, když mě bylo sedmnáct. Vím, že tam měli jednu, která ani 

neuměla, měla silnej přízvuk, ale tehdy to bylo tak, že nějakou chtěli vermomocí, rvali jí na 

obrazovku a snažili se vymyslet, jak by se to dalo udělat.  Já jsem měla už ty zkušenosti 

z dřívejška, zaujalo je, že už jsem novinářka z Hospodářských novin. Že to není, že bych 

nastupovala jen jako Vietnamka. 
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Jak vycházíte s kolegy? Stýkáte se s kolegy z práce i mimo pracoviště? 

Zodpovězeno dříve. 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám?  

U pana Šámala jsem byla na pohovoru, měl radost, že tam bude mít Vietnamku, ale nebylo to 

jako úplně. Řekli jsme si akorát, že já mám ráda knedlíky a on ne.  

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

V redakci znám ještě jednu holku Vietnamku, ale ta nedělá zprávy, ale je spíše produkční. Znala 

jsem v Hospodářkách jednoho kluka z businessu, jmenoval se Nikola, byl původem Rus, ale 

mluvil česky stejně jako já. Nikdy jsme se pořádně nebavili. Potom jedině Zuzka Tvarůžková, 

Richard Samko. Znám případy, kdy se v nějakých firmách řeknou, že jednoznačně chtějí, nebo 

nechtějí Vietnamce. Záleží na přístupu ty firmy. Myslím, že by se mělo jít nějakou zlatou 

střední cestou. Podle mě všude chtějí mít cizince, je to takový zpestření redakce i zpestření těch 

zpráv. Jde jim o to, aby o tom čtenáři asi trošku mluvili. Myslím si, že v tý televizi jsou rádi, 

když tam přijde někdo takovejhle. Ale nemělo by se to moc přehánět. A taky dávat hned na 

obrazovku, na to musíš mít přípravu. Jiný lidi se o to snaží pět let a jsou v tom lepší a snažej se 

o to. Přičemž když tam přijde nějaká holka, která se tomu managementu hodí, a předběhne 

všechny. Jsem ráda, že jsem dopadla takhle. Bylo by to asi jiný, kdybych šla na Novu či na 

Primu. Jsem ráda tady. Původně jsem tam sice chtěla jít, na Primu, ale pak jsem se rozhodla pro 

Českou televizi.  

Setkala jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

Spíš pozitivní diskriminaci. Když jsem tam nastoupila, tak jsem o tom hodně přemejšlela a 

říkala jsem těm lidem, že bych ještě nechtěla na obrazovku, že je ještě čas na nějakou 

Vietnamku, aby prostě tohleto dělala. A oni řekla – hele ne, před třema rokama možná, ale teď 

už fakt ne. Teď je jim to úplně jedno, vnímají mě úplně stejně. Stalo se mi, že jsme tehdy 

uváděli hosty. Nejdřív tam přišel Vandas a pak Okamura, z bláta do louže. Říkala jsem si, že 

pro toho Vandase nepůjdu. Jsou okamžiky, kdy si v práci uvědomuju, že vypadám jinak, a kdy 

si to neuvědomuju. Takže pro toho Vandase jsem nešla a pak jsem to vyprávěla mojí 

kamarádce, která se mnou bydlí a která se mnou studovala osmiletej gympl a která mě zná fakt 

dlouho. Ona mě tak poslouchala a pak na mě koukala, bylo ticho a pak si teprve uvědomila, co 

myslím. Ona si tedy už vůbec neuvědomuje, že jsem Vietnamka. Tak to mají i ty lidi, co se 

mnou pracujou. Už se to tolik nerozlišuje. Samozřejmě editoři budou rádi za to, že tam je nějaký 

multikulturní prostředí. Nemám pocit, že by se to nějak řešilo. Úplně stejně si to tady musím 

vybojovat jako všichni ostatní. Není to, že bych kvůli svýmu vzhledu šla hned na obrazovku, 

protože to chtěj. Musela jsem se učit mluvit, to dělat, jako všichni ostatní.  

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Hodně lidí psalo o menšinách, tak mě vždycky někdo sehnal přes kamaráda. To byl důvod, proč 

jsem ten blog založila. Hodně lidí mi totiž říkalo, že až budu starší, tak se budu cítit jinak. Takže 

jsem to chtěla udělat jako nějakou posloupnost, kde bych vyjadřovala svoje myšlenky. Nejdřív 

jako časovou osu, ke které bych se pak vrátila. Editoři mě dali na hlavní stránku a najednou 

jsem měla přes čtyřicet tisíc kliků. Dostávala jsem hrozně moc e-mailů a zakládala jsem si na 

tom, že na každý z nich odepíšu. Pak jsem na to přestala mít čas, přestalo mě to bavit, docházela 

mi témata. Pak mi zůstala jádra těch nejvěrnějších čtenářů a to bylo vlastně to nejhezčí. Věděla 

jsem, že jsem se vydala na cestu novinářky, která by mohla být víc známá. Nechci si jako fandit, 

ale to, jak vypadám, už nezměním. Napadlo mě, že by to na mě pak mohl někdo vytáhnout, tak 

jsem to pak smazala. Když chce být člověk neutrální novinářka, tak je to takový divný. Já 

docela bojuju s tím, možná si to jen zveličuju, nevím, jestli jsem dobrá, nebo jestli jsem 

Vietnamka. Myslím, že tady v redakci mi to říkaj na rovinu. Kdyby mi to nešlo, tak mě tam asi 

nemají. Ale dlouho jsem s tím bojovala. 

Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? Měla jste 

možnost zpracovávat témata, která se toho týkají? 

To je dost abstraktní. Hlavně, když jsem byla v tom sportu, tak to bylo spíš, že jsem holka a 

ještě k tomu Vietnamka. Ve sportu holky moc nejsou, natož Vietnamky. Většinou jsem 

v kontaktu s mluvčíma, trošku se nad tím pozastavěj. Většinou ale nemají moc času, ani já, 

takže vždycky zodpoví otázky a jede se pryč. Mně se ještě nestalo, aby se nad tím někdo 
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pozastavil. Myslím, že ta společnost se s tím trošku vyrovná, že to tady prostě je. Vůbec ta 

témata nezpracovávám a myslím si, že by bylo špatně, abych to dělala já, protože by mě mohl 

někdo nařknout z toho, že to je nějaká. Kdybych to napsala ve prospěch, tak by někdo řekl, že jí 

nadržuju, a kdybych to napsala proti ní, tak by se ozvala ta komunita, je to střet zájmů.  

 

D. Rodinné zázemí 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně?  

Oni mají radost, ale nedávají to moc najevo. Oni tomu hlavně vůbec nerozuměj, nemaj čas 

koukat se na televizi. Takže si řeknou – aha, hm, dobrý, a nezapomeň u toho studovat. Ale mají 

samozřejmě radost, když jsem volala nedávno rodičům, že jsem byla v televizi, tak mi říkali – 

my na tebe vždycky čekáme a ty tam nikdy nejsi, tak jsem jim vysvětlovala, že to je přímej 

přenos, kteréj se dává jen jednou. Maj z toho radost, určitě, jakejkoliv úspěch dítěte je pro 

radost. Ale určitě na mě můžou být hrdí, tam se hodně hraje na takovou tu prestiž. Podle mě to 

hlavně pomůže těm malejm dětem, který se daleko, čím dál tím hůř vyrovnávaj se svou 

identitou. Ty tlaky jsou větší, protože když ty rodiče vidí, že ty, co vyrostly dřív, ztrácej svojí 

identitu, tak se z toho chtěj nějak poučit a tlačej na to dítě čím dál tím víc. Já si myslím, když se 

Obama stal prezidentem, tak si malí černoušci řekli – jé, já můžu být prezidentem taky. Když 

mě třeba uviděj v tý televizi, tak si malí Vietnamci řeknou, že tam můžou být taky. Nebudou si 

brát tolik tu diskriminaci, kterou jsem já nikdy nezažívala. Já zažívala vždycky akorát tu 

pozitivní diskriminaci. Třeba by to mohlo někomu pomoct. Když jsem psala ty blogy, tak mi 

psali vietnamský puberťáci, že mají stejný názory a že je super, že s někým ztotožňujou. Já jsem 

měla i negativní odezvu – třeba od mých vrstevníků, kteří se víc ztotožňovali s vietnamskou 

identitou, že píšu blbosti a že nemusím mluvit za ně. Od té doby jsem se snažila vztahovat to jen 

na sebe. Oni jsou hrozně hákliví, když se škatulkuje, zobecňuje. Pak mi psali i vrstevníci, kteří 

se mnou souhlasili – je to fakt složitý. Záleží na rodičích, jak vyrůstáš.  

Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Já jsem tady od tří let. Důvody, proč jsem přišly, moc nevím. Chtěli pro nás asi lepší život, 

z ekonomických důvodů. Oni byli dřív v Německu, po pádu Berlínský zdi se vrátili do 

Vietnamu a pak se chtěli vrátit zpátky do Evropy a tak to nějak dopadlo, že jsme tady. Zvyky 

udržuju s rodičema, těm na tom záleží. Ale slavíme i český svátky. Myslela jsem si, že jim bude 

víc záležet na tom, abych se vracela domů na novej lunární rok, a ne na tom českým, ale jim na 

tom záleží. Oni chtějí, abych byla doma na Silvestra. Tady se chodí na Silvestra kalit, ale ve 

Vietnamu to tak není, tam je důležitej ten Nový rok strávit doma s rodinou. Snažím se jim nějak 

vyjít vstříc. Konec konců, oni nebazírujou tak moc na tom lunárním roku. Chápou, že v Česku 

na to volno není, takže nemusím domů. Nenutí mě udržovat takový ty oltáře, za což jsem hrozně 

ráda, protože si to nedokážu představit ani nevím, jak se to dělá. Miluju třeba vietnamský jídlo. 

Pokud jde o jídle, tak je mi jedno, jaká kultura. Změní se moje chování, když mluvím s Čechem 

a když mluvím s Vietnamcem, to určitě. 

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

Uvádím českou národnost, teď mám nově český občanství, ale určitě se cítím i trochu jako 

Vietnamka. Proto jsem využila ten novej zákon, že můžu mít dvojí občanství, že jsem taková 

Čecho-Vietnamka. Nestihnu si ale vyřídit papíry na tyto volby, což mě docela mrzí. Je to 

celkem honička. Český občanství jsem chtěla už dlouho, protože se tak jako Češka cejtím. Je to 

sice symbolický, ale mě třeba záleží chodit i k volbám, tak jsem ráda, že to tak konečně 

dopadlo.  

Do Vietnamu moc nejezdím, protože na to nemáme peníze. Teď pracuju v Český televizi, tak 

teď si dám stranou nějaké peníze, abych si konečně našetřila, protože moji rodiče na tom nikdy 

nebyli moc dobře. Byla jsem tam jednou po deseti letech ve třinácti. Moc si to nepamatuji, 

příštích rok to bude dalších deset let. Volám jim. Můj děda, oni nedávají moc najevo své emoce, 

takže vždycky mi v klidu řekne – seš dobrá. To samý i můj táta, moje máma má radost. Daleko 

víc pro ně znamená, že jsem se dostala na vysokou školu,  a rodiče se ujišťujou, jestli jako 

studuju. Abych na to nezapomněla, to je pro ně důležitější.  

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěla změnit na své současné práci? 
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Já jsem docela spokojená. Myslím si, že ten stres se v novinařině uměle vytváří. Myslím, že na 

to, aby člověk dělal dobrou práci ho není třeba. Zvlášť, když se tam vše dělá rychle, to není čas 

se stresovat. Tak bych trošku ubrala z toho umělýho stresu.  

Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

Asi jo, přemejšlela jsem nad tím, zdali bych se žurnalistice chtěla věnovat i dále. Chtěla bych se 

věnovat třeba i té umělecké sféře, ale zjistila jsem, že nic jiného neumím. Takže nemám moc na 

výběr. Občas nám tam běžej BBC, CNN, Euronews a tam jsou třeba indičtí moderátoři a 

moderátorky, takže já si myslím, že by to bylo hrozně hezký mít diverzifikovanou redakci. Ale 

nejsou na to kapacity a lidi. Je to fajn, podle mě se na to i lidi radši koukaj, ale nemělo by se to 

přehánět a tlačit za každou cenu.  

 

 Rozhovor č. 7: 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková   respondent č. 7 

Datum:  15. 5. 2014 

Délka rozhovoru:  49:12 

Údaje o respondentovi:  

a) Věk: 25 let 

b) Pohlaví: žena 

c) Národnost: slovenská 

d) Vzdělání: bakalářské studium Žurnalistiky, magisterské studium Evropských studií 

e) Pracovní pozice: redaktorka týdeníků Respekt 

f) Délka pracovního poměru: od roku 2012 

 

A. Profesní pojetí  

Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal/a nejradši? Čím jste 

chtěl být v dětství? 

Mně říkali, že bych to mohla dělat, protože jsem od dětství psala. Ale nikdy jsem to nechtěla 

dělat. Strašně dlouho jsem chtěla být architekt. Pak jsem přišla na to, že neumím kreslit ani 

počítat. Potom jsem chtěla být poměrně dlouho policajt. Ale nějak to padlo, už nevím, na čem.  

Měla jste prioritu, kam chcete nejvíc? 

Tehdy Česko nepřicházelo nijak v úvahu a vlastně já jsem ani nepočítala s tím, že půjdu jinam. 

Člověk to bral tak, že zůstane na Slovensku v novinách, neboť je strašně těžké novinařinu dělat 

v jiném jazyce. Člověk to tam občas cítí. Neumím si představit, že jakkoliv se domluvím 

v pohodě anglicky, tak že bych dělala v anglických novinách. Víceméně se s tím nepočítalo. 

Nějak jsem se tu pak ocitla. 

Jak jste se k žurnalistice dostal/a?  

Když jsem pak vycházela ze střední školy, ptala jsem se, co dál, tak jsme dospěli k tomu, že 

jediné, co umím, je psát. Nebylo to ale přímočaré rozhodně. Měla jsem přihlášku i na anglický 

jazyk, ale to jsem pak ani neposlala, protože jsem si uvědomila, že by mě to nebavilo. Měla 

jsem i přihlášky do Česka, do Brna a do Olomouce. V Brně brali nějak málo lidí a v Olomouci 

jsem se nedostala přes ústní zkoušky.  

Co vás pak přivedlo do Česka? 

Oni mi nabídli, že je možnost jít na pracovní stáž a mě se ta představa moc líbila. Na ty 

studentské byl strašný přetlak lidí a hrozilo, že se člověk nedostane. U těch pracovních to bylo, 

když najdu místo a škola mi to schválí, tak můžu jet. Je to úplně skvělá věc. V té době jsem 

chtěla být novinář, co se specializuje na zahraniční události a ptala jsem, kam jít a kde by ten 

jazyk nebyl překážkou. Vyšlo z toho vlastně jen Česko. Obepsala jsem pak nějakých pět 

českých redakcí a shodou okolností mi odepsali jen z Respektu. Vcelku rozumím, že jinde měli 

problémy se slovenským stážistou. Slovenský stážista je v začátcích chvíli nepoužitelný, 

respektive použitelný velmi těžko. V Respektu byli velmi přátelští. Trochu se natrápili 

v začátcích s nějakými opravami. Text prochází jazykovým korektorem. Já už mám jednak cvik 

za ten čas a nějaké věci mám vychytané, některé věci stále píšu špatně. Strašný problém mi 

vždycky dělá skloňování česky. To mi přijde vždy nejtěžší. Největší problém mi dělá to, že na 

rozdíl od slovenského jazyka, kde se stejným jazykem mluví a píše, v češtině je to odlišné. To 

znamená, že já často píšu v hovorové češtině, jak to mám naposlouchané.  
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Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? Vedl Vás někdo v začátcích? 

Ze začátku jsem se do toho snažila hodit, ani jsem nepřekládala. Ještě k tomu mi asi rok nešla 

kontrola gramatiky na počítači. Je celkem vtipné, že jsem byla já jediná, které to v redakci 

nešlo. Po pár měsících jsem začala vychytávat ty chyby. Momentálně když mám štěstí, tak 

umím text napsat bezchybně. Když nemám, tak tam bude dvacet chyb. Člověk se naučí 

takovéhle věci za jízdy. Jeden čas jsem chtěla psát diktáty, ale z časových důvodů jsem od toho 

upustila, i když by to bylo třeba. 

Co se týká vzorů, tak mám lidi, který obdivuju teď, kteří jsou fakt skvělý. Ze začátku jsem do 

toho nešla s nějakým vzorem. Jsou lidi, kteří inspirují. Mimoto píšu povídky, tak jeden čas mě 

vedla cesta magického realismu. Je to spíš, že když mě někdo zaujme, tak se ho třeba snažím 

napodobit, nebo si z toho něco vezmu. Nikoho, jehož fotku si lepím na stěnu, nemám. 

Z vašich známých či rodiny studoval někdo žurnalistiku? 

Ne, znala jsem jednu holku, která se dostala na žurnalistiku na jinou školu, ta pracuje na 

Slovensku v Pravdě. 

Rovnou jste tady poté zůstala? 

V podstatě ano. Když mi skončila stáž, tak jsem si jí tady prodloužila. V té době už jsem tady 

měla přítele. Když mi skončila ta stáž, tak jsem odešla na měsíc do Bratislavy dokončit školu, 

ale s tím, že jsem tu měla přítele, v Praze se mi líbilo, takže jsem se sem chtěla vrátit tak či 

onak, i když bych tu práci nenašla. Mezitím se uvolnilo místo v Respektu, tak mi napsali a hned 

jsem nastoupila. Já mám  velké štěstí, že nás vedoucí fakulty je fanoušek Respektu, a tak 

respektoval to, že mě viděli tak čtyřikrát ve škole.  

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

novinářem/novinářkou? 

Bavilo mě psát, píšu od devíti let a byla to jediná věc, na které se projevil můj nějaký výraznější 

talent. Začínala jsem s povídkami, teď to tedy už nestíhám, ale v určitě době jsem s tím 

objížděla soutěže a tak. Mám spíš pozornost pětiletého dítěte – zajímá mě strašně moc věcí a 

chci vědět vše o všem, což je dobrý předpoklad pro žurnalistiku. Mě by nebavilo sedět 

v zaměstnání, kde má člověk před sebou stoh papírů a má to jisté. Tady je to fajn, kdy každý 

týden dostanete něco jiného a každý týden píšete o něčem jiném. Což je občas frustrující, 

protože na začátku každého týdne přijdete na to, že máte téma, o kterém nic nevíte. Zároveň je 

to ale strašně zajímavé. Baví mě se stále učit.  

Televizi jste nikdy nezkoušela? 

Zkoušela jsem chvíli být v regionální televizi v Michalovicích, odkud pocházím, i jsem to chvíli 

dělala. Ale jednak na to nemám hlasovou indispozici – mám celkem tenký hlas, který mi skáče. 

Toho jsem se vzdala. A ani mě to zas tak neláká. Týdeník mě baví v tom, že si to má člověk čas 

promyslet. Zatímco v televizi či v tom deníku je třeba pracovat hned a okamžitě. Je to 

komplikovanější, že v té televizi je třeba víc lidí na obraz, v tom týdeníku lze někomu ještě 

zavolat a tak. Celkem mi taky vyhovuje, když se nikdo nemusí dívat na mojí tvář, s tím sem 

úplně spokojená.  

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělal/a, je vám nejblíže? 

Hlásila jsem prve do deníků a týdeníků. Vybrala jsem společensko-politické, ne ty, co mají 

bulvární charakter. Předtím jsem dva měsíce byla v tiskové agentuře, což se mi hodně nelíbilo. 

Tam to bylo mechanické psaní zpráv na čas. Dělala jsem tam zahraničí, zahraničí a kulturu. 

Velmi mechanická práce. Potom jsem dělala pro svatební agenturu. Bylo to něco, co dokážete 

napsat, ale zároveň vám to přijde hrozně zbytečné a povrchní pro lidskou společnost a civilizaci. 

To bylo psaní PR článků.  

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal/a tuto práci? 

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

Ne. Mně se líbí to, že v Česku jde alespoň v Brně studovat tu žurnalistiku dvojoborově, což se 

na Slovensku nedá, což je velká chyba. Myslím, že pokud nechcete být mediální teoretik, tak je 

vám to absolutně na nic. Já jsem ze slovenské žurnalistiky utekla s velkým odporem. Nemyslím 
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si, že je to na škodu vystudovat to, neboť člověk získá spoustu užitečných kontaktů, ale to je tak 

všechno. Mám kontakty na lidi, co už jsou nebo budou skvělí novináři. Co se týká samotného 

studia a vzdělání, tak to nebylo to, co jsem chtěla. Nedalo mi to to, co jsem čekala. A hlavně 

ono se to celkem nedá naučit teoreticky, v praxi to funguje úplně jinak, učíte se za jízdy, nemá 

to velký smysl. Asi je spousta povolání, které se dají naučit na vysoké škole, ale tohle  to 

nebude.  

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář stojí? 

Těžko říct. Já si myslím, že u mě těžko říct. Kdybych si mohla vybrat nejprestižnější 

periodikum v Česku, tak by to byl právě ten Respekt. Já se nepotkávám s nějakými extra 

výtkami. Je fakt, že kdo čte Blesk, tak ta prestiž je u něj horší. V tomto směru je to fajn.  

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Závisí to asi od novináře. Lidi na to reagují a myslím si, že takový Petr Třešňák se těší velkému 

společenskému uznání a je skvělý. Na druhou stranu, jinde je spousta podobných novinářů, kteří 

jsou možná na podobných pozicích, ale mají to jinak. Je to poměrně citlivé povolání, poněvadž 

ta důvěra se rychle také ztratí. Zbabráte jeden dva články a už ji nemáte.  

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Pozitivní je to, že se setkáváte s hodně zajímavými lidmi, se kterými byste se za běžných 

okolností nepotkali. Máte šanci poznat Česko. Když se podaří, tak i zahraničí. Je fakt, že to není 

stejné, pořád se něco mění. V Respektu je skvělý kolektiv. Negativum souvisí s tou flexibilitou. 

Na jedné straně je strašně fajn, že nemáte tu pracovní dobu od devíti do pěti. Na jednu stranu, 

když mám nějaké povinnosti, tak můžu říct, že do práce přijdu v jedenáct. Na druhou stranu, 

pracovní doba neexistuje. Například dneska budu psát do půlnoci text a to je ještě dobrý čas. 

Občas jsou ty dny, kdy to taháte šíleným způsobem. Uzávěrky jsou vždy ve čtvrtek a v pátek a 

v pátek přijdete do práce a vidíte, kdo spal čtyři hodiny a kdo pět. V tom je to blbé, že to 

zasahuje do nějakého osobního života, že to není úplně vždycky. Na jednu stranu se s tím dá 

pracovat, jaké si to zařídíte, takové to máte. Taky trošku nevýhoda je charakter práce. Když 

máte nějako práci, kde máte čísla napsat do excellové tabulky, tak to napíšete. Zde se může stát, 

že budete dvě hodiny koukat na obrazovku a nenapíšete nic. Deadline je ale skvělá motivace.  

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte? 

Pro mě je strašně důležité po jedné negativní zkušenosti, kdy jsem nechtěně ublížila jednomu 

respondentovi, který v tom článku ani nevystupoval, ale něco v tom článku vyznělo zle a v jeho 

neprospěch, což mě doteď mrzí, neublížit nikomu. Pokud to není nějaký korupčník, který si 

něco takového zaslouží. Na to si dávám skutečně pozor, většinou se k tomu snažím postupovat 

od té doby neutrálně. Pak je pro mě hrozně důležitá objektivita v tomto směru. Dostal se mi 

placený pobyt v jedné severské krajině, zaplacený tou zemí – člověk by tam oběhával muzea, 

setkal by se s prezidentem, ostatními novináři. To jsem ale odmítla, protože to bylo placené tou 

vládou.  Kdybych tu krajinu chtěla poznat, zaplatím si letenku a poletím tam sama. Je to už 

takové zvláštní.  

Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž?  

Já mám ráda úvahové zpravodajství. U nás, když je nějaký článek, tak jak máme ten editorský 

systém, tak než to napíšeme, prochází to dlouhou úvahou na téma, co tam chceme napsat a co 

tím říct. Vždy se uvažuje nad nějakým přesahem, což vše může obsahovat. Mně se to líbí, jak 

člověk sleduje nějaký ten zahraniční tisk, tak tam také vždy přesahuje nějaká hlubší úvaha. 

Suché zprávy jsou užitečné a skvělé na denní bázi, ale není to to, co by si chtěl člověk číst 

večer. 

Jste členkou/členem nějaký profesní novinářský organizace? 

Ne, na Slovensku je syndikát zcela zdiskreditovaná organizace, kterou vedou divní lidé a je 

spíše dobře, když člověk není v syndikátu, než když tam je. Neznám nikoho, kdo by v syndikátu 

byl. Jeden čas jsem uvažovala, zdali nezaložit nějakou organizaci mladých novinářů.  

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká 

se Vás to? 

Částečně jo, netvrdím, že to sleduju úplně, nějak tak v rámci možností jo. Obecně tam žádné 

problémy nevidím. Možná, na Slovensku jsou někteří, zejména lidé v mojí věkové skupině 
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velmi ostře naladěni proti Ficovi, má to své důvody, stotisíc divných věcí, tak v Česku o něm 

bylo informováno často velice pozitivně. Já tomu rozumím, na Slovensku je ta vláda velice 

stabilní, někdy až příliš, zatímco tady má trvanlivost průměrně tak dva roky, jestli se nemýlím.  

Chápu, že z vnějšku to může vypadat jako poměrně žádoucí, takže to je pro mě velmi 

překvapivé, že to není zase tak zlé. Zatímco člověk na Slovensku ví, že je to hodně blbé.  

Ptají se vás v redakci kolegové na věci týkající se Slovenska? 

To ani úplně ne, že by se přímo obraceli, ale například se ptají, když byly teď ty volby, to ano. 

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro menšinu, ze 

které pocházíte? 

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo 

překážkou? 

Ne, vůbec ne.  

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“? 

Ne, absolutně ne. 

Dostáváte třeba slovenská témata? 

Většinou to je tak, že dojde-li na slovenské téma, tak se vybírá, zdali to zpracuji já, nebo Martin, 

z pochopitelných důvodů. Většinou jo, většinou ani nikdo jiný to nedělá, třeba nějaký komentář, 

to ano. Ale většinou my.  

Jak vycházíte s kolegy? Stýkáte se s kolegy z práce i mimo pracoviště? 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám?  

Byl pozitivní. Takhle…byli ze mě občas nervózní na webu, protože ty texty po mně museli 

někdy dost opravovat. Teď už to neřeší. Co se týká osob, tak nikdy tam žádný problém nebyl, 

právě naopak. Mám pocit, že velké části z nich je to velmi sympatické. Hrozně rádi si dělají 

legraci z nějakých slovenských slovíček – gulvočka je obecně velice populární. Obecně jsou ty 

reakce velmi milé. Je fakt, že slovenština se většině lidí líbí.  

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

Setkala jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

Ne, právě naopak. Já to mám tak, že jelikož se ta slovenština lidem zamlouvá, tak mám, ono je 

to vtipné, většinou pozitivní reakce od mužských respondentů. Já nejsem diskriminována 

v žádném směru. To mám poměrně pohodlné. 

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Reakce jsou většinou velmi příjemné. Stane se mi občas, že…psala jsem text na web, nebyl by 

nikdo, kdo to po mě mohl zkontrolovat, a museli jsme ho tam rychle dát a byly v něm chyby. 

Někdo mi tam napsal, že jsme idioti a nevím co jiného a že jsem blbec a mám jít dělat něco 

jiného. Tak jsem mu odpověděla slovensky, že se omlouvám, ale nebyl čas to zkontrolovat a 

opravit – a ta reakce byla úplně skvělá, že to je super, proč nepíšu slovensky. Nepotkala jsem se 

s žádnou negativní reakcí. Jednou mi možná nějaký respondent naznačil, po tom, co jsme 

skončili rozhovor, že si mám dát pozor, abych to napsala správně. To byla jediná taková reakce, 

která se takhle stala. Asi to souvisí s tím periodikem taky. Myslím, že Respekt má 

inteligentnější čtenáře a lepší postavení.  

Stává se mi poměrně běžně, že začnu na nějakého respondenta mluvit slovensky. Občas se ze 

stoprocentního Čecha vyklube Slovák. U jedné sedminy respondentů, u velké části mi to 

pomůže. Slyší jiného Slováka a jsou nápomocnější a sdílnější a je to takový pocit sounáležitostí. 

Když člověk narazí na maskovaného Čecha, je to fajn.  

Nabídla vám třeba redakce, zdali byste nepsala ve slovenštině? 

Já mám u sebe jeden slovenský sloupek, který jsem slovensky napsala, načež mi potom někdo 

napsal, že je z toho cítit češtinu. Potom jsme celkem rychle přešli na češtinu, protože v té 

slovenštině jsem se taky občas nevyhnula chybám a nebyl by, kdo by to po mně opravil. 

Momentálně to píšu víc v češtině. Ale stále je tu možnost napsat si jeden dva články v té 

slovenštině.  
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Články zpracováváte přímo v češtině? 

Přímo. Jednou jsem zkusila překládat ze slovenštiny, ale bylo to hrozně cítit. Ony se ty jazyky 

zdají podobné, ale není to pravda. Trošku se to staví jinak. Píšu rovnou v češtině od samého 

začátku. On je to hrozně pěkný jazyk a právě, že to má některé ty věci. Občas je mi líto, které se 

dají říci pěkně ve slovenštině, se nedají tak pěkně říct v češtině. Ale funguje to i naopak. 

V češtině je velmi pěkné – jenž, jejíž, kdežto slovenština má jen ktorá, ktoré a žádnou jinou 

variantu. To je velmi fajn, že se s tím dá takto vyhrát. 

Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? Máte přehled 

o slovenských novinářích v Česku? 

Tak u nás je Milan Šimečka, vím, že je někdo v Hospodářkách, jestli se nemýlím, ale dál nevím. 

Bavili jsme se o tom jednou právě s Milanem a máme pocit, že jsme takový omezený druh. 

 

D. Rodinné zázemí 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně? 

Mojí rodině to je absolutně jedno. Moje mamka si pořád stěžuje, že nemůže vůbec říct, v jakém 

dobrém časopisu pracuji, protože na Slovensku Respekt nikdo nezná. To jí trošku trápí. Moje 

babičky nemohly dlouhou dobu pochopit, co je to žurnalistika, co to studium obnáší. Ale jsou 

obecně spokojené, když domů donesu text, tak se těší. Jako je to se vším. Poprvé se těšíte, jaké 

je to zajímavé, že máte text v časopise, ale pak už to není takové.  

Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

To, co udržuji, je ten jazyk třeba. Říkám si, že bych měla víc mluvit česky. Když píšu těm 

tiskovým mluvčím a žádám je o něco ve slovenštině, tak to vypadá, že od nich vyzvídají 

informace slovenské noviny. Není to úplně žádoucí, ale bylo by to v některých případech fakt 

lepší. Ale zas to není taková veliká překážka, žije se s tím celkem pohodlně. Co se týká 

vlastních tradic, ale stále aktivně čtu, co se na Slovensku děje, to mě stále zajímá. To sleduju 

poměrně pozorně. Co se týká skupin Slováků v Praze, s těmi se úplně nevídám, myslím cíleně. 

Narazila jsem na pár Slováků, ale nikdy je cíleně nevyhledávám. Je pro mě příjemné to uslyšet 

třeba někdy v tramvaji, ale není to velký rozdíl, zdali je někdo Čech či Slovák.   

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěl/a změnit na své současné práci? 

Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

Já jsem tady spokojená. Nejsem tady tak dlouho. Na Slovensku se taky dělají zajímavé věci – 

tam je to hrozně příjemné v tom, že tam každý každého zná. Ten mediální svět je menší. 

V jistém smyslu je to velice příjemné. SME či Trend dělají skvělé věci.  

 

 Rozhovor č. 8: 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková      respondent č. 8 

Datum: 20. 5. 2014 

Délka rozhovoru: 46:50 

Údaje o respondentovi: 

a) Věk: 42 

b) Pohlaví: žena 

c) Národnost: česká (oficiálně), vietnamská (pocitově) 

d) Pracovní pozice: fotografka týdeníku Reflex 

Délka pracovního poměru: 2 roky 

 

A. Profesní pojetí 

Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělala nejradši? Čím jste 

chtěla být v dětství? 

V životě by mě nenapadlo, že bych byla fotografkou. Naopak, jsem v dětství hodně kreslila a 

navrhovala jsem šaty. Bohužel jsem neuměla šít a to s tím  souvisí. Tak jsem jen navrhovala, jak 

to má vypadat. Kreslila jsem modely, ale když to nedám dohromady, tak nic nevytvořím. Ale 
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když je něco zajímavý, tak si toho všimnu. Částečně to souvisí i s mou současnou prací, ale už 

není to věc, kterou bych chtěla dělat. 

Jak jste se k fotografování dostala? 

Bylo to jen náhodou. Já jsem se ve druhém ročníku přihlásila k paní doktorce Lábové. Mě to 

nesmírně zajímalo, tak jsem se tomu dost věnovala a paní doktorka říkala, že to dělám dobře. 

Dostávala jsem samé jedničky a myslela jsem si o sobě, že jsem fakt dobrá. Poprvé jsem cítila, 

že bych v něčem mohla být lepší než české studentky, spolužáci. Nemá cenu dělat to, co člověk 

neumí, tak jsem zůstala  jen u té fotografie. 

Máte nebo měla jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? Vedl Vás někdo v začátcích? 

Zlom v mým životě byla Jarka Balážová, se kterou jsem bydlela. Bylo to vtipný, protože když 

se ona přihlásila na kolej, tak se jí ptali, s kým chce bydlet – s Češkou, nebo se mnou, řekla – 

tak mi dejte tu Vietnamku. V té době už byla aktivní novinářka, měla  svůj pořad v rozhlase a 

vedla romský časopis. Tak jsem s ní fotila pro ten časopis. Tak to začalo. Pak mě  seznámila  s 

kamarádem, který dělal editora v Mladé frontě. Ten mi řekl, jestli  chci tam pracovat, tak ať 

přinesu ukázat fotky. Tenkrát jsem dělala bakalářskou práci „Vietnam Dvacet let po válce“, mé 

fotky vytiskli v časopise Mladý svět. Přinesla jsem je, ukázala, tak řekli, že můžu zkusit u nich 

externě pracovat v pražské příloze. V Mladé frontě se mě ujal David Neff, předal mi zkušenosti, 

který má. Další už jsem získala vlastní praxí. 

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

fotografkou? 

Asi jsem člověk, který se umí vyjádřit vizuálně, ne slovně. 

Zmínila jste vlastně, že jste taky malovala… 

Nebyla jsem nějak dobrá malířka, to v žádném případě, ale mám nějakou vizuální představu. 

Jsem introvert, nebaví mě mluvit a tak. Trošku jsem stydlivá, nechci moc říkat nahlas svůj 

názor, tak jsem ráda, že se můžu vyjádřit fotkami. 

Bylo něco, co jste od práce novináře očekávala, než jste ji začala dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Ten začátek byl samozřejmě drsnej, protože já jsem byla ve škole sebevědomá a myslela jsem 

si, že umím fotit. V praxi jsem zjistila, že ne. Nikdy tam nebyla ideální podmínka k tomu. Je to 

rozhodně těžší, než jsem si myslela. Člověk má málo času to realizovat a většinou dostanete 

takový zadání, který není fotitelný. A tím, že jsem začala v tom regionálu, nefotila jsem opravdu 

velké události. Samé výkopy, neteče voda, takové věci. Někdy někde padá strom. Někdo studuje 

uměleckou školu a už jde prostě někam jinam. Já jsem začínala takhle, prošla jsem si začátky. 

Největší zkušenosti člověk získá v praxi. Začala jsem sice jako dělník, ale na druhé straně i 

slavný fotograf zjistí při každodenní práci, že vůbec není tak dobrej. Vůbec nemůže dělat věci 

podle sebe. I když má jen patnáct minut, tak to musí vyfotit. Na tiskovce jiné možnosti nemáte.  

Za jak dlouho jste pak měla volnější ruku? 

Vždy je to kompromis. Není to tak, že se můžete vy sami jen rozhodovat. Vždy zaměstnavatel 

má právo se rozhodovat,co chce a jak to chce. Částečně dáváte kus sebe, 

ale skoro víc než polovina je zadání. 

Nikdy jste nepracovala na volné noze? 

Ne, nikdy. I když jste na volné noze, stejně musíte plnit zakázky. Nejmíň svobodný povolání je 

reklamní fotograf. Člověk má pocit, že může být kreativní a není. Jsem zaměstnaná v redakci, 

tak jsem zavázaná pracovní povinností v redakci. 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělala, je vám nejblíže? 

Mě nejvíc baví osobnosti a lidský příběh, který je za tím. Fotím hlavně portréty. Nedá říct, které 

médium je mi nejblíž. Vážím si zkušeností, které jsem měla v MFD, ale Reflex je výzva. Reflex 

má prostě jiné zaměření a má lepší práci s fotkami. 

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité? Chcete si 

doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

Myslím si, že fotit může každej, kdo má skutečný zájem a je ochotnej se pro to obětovat. To 

vůbec není jednoduchý. Já jsem začala ve zpravodajství, které je hrozně časově náročný. Není 

nutný mít vysokou školu v oboru žurnalistiky, když se chce člověk stát fotografem. Tím, že 
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jsem studovala masovou komunikaci, tak jsem rozuměla i tomu, co povídají šéfové, ale na 

focení jsem nepotřebovala mít diplom. Zkušenosti jsem postupně získala praxí. 

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás fotograf stojí? 

Je to strašný. Dřív byl fotograf vážený povolání, totéž u novinářů. Ale v poslední době 

všichni v Čechách prožívají takovou krizi. Spousta fotografů nemá zaměstnání. Nikdo neví, 

kam to povede. 

Váše otázka zní: Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice?  

Česká věřejnost je velmi kritická k výkonu každého povolání ve veřejných sférách. Novináři 

jsou ostře sledováni. Rozhodně bych nechtěla být paparazzi, někoho sledovat. To si myslím, že 

to bych nikdy nechtěla dělat, a myslím, že veřejnost tento žánr nevnímá vůbec pozitivně. 

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Být dobrým fotografem je povolání snů. Skoro všichni fotografové, které znám,  nefotí jen kvůli 

zdroji výživy, ale z lásky k oboru. Negativní stránka toho povolání je ten čas. Lze si to 

naplánovat jen částečně, plán se mění. Je nutné se rychle přizpůsobit. Znám spoustu fotografek, 

které po tom, co se jim narodily děti, přestaly fungovat a nikde je nechtějí. Nemůžou podat 

takový výkon, který by po nich chtěli. Nemůžou být tak flexibilní s dětmi. Mám kamarádku, 

která dělala deset let v Právu, teď má dítě a do práce jí už moc nechtějí. Přitom kvůli práci 

obětovala skoro všechno. 

Podle jakých pravidel/hodnot se ve své práci řídíte? 

Ve zpravodajství lze vydat i věci, které si dotyčný nepřeje uveřejnit. V magazínech to funguje 

jinak. Když třeba umíral Boris Rösner a chtěli, abych za ním zašla do nemocnice, tak jsem 

řekla, že to je moc. Když si to ten člověk nepřeje, tak já to nechci fotit. Když sám od sebe chce, 

tak ano. Taky je rozdíl mezi autorizací textu a fotografií. Smysl autorizace textu, aby se 

zabránily faktické chyby nebo nedorozumnění. V případě fotografie každej vnímá sebe trošku 

jinak. To, co my považujeme za krásný, tak pro toho člověka nemusí být to samé. To je pak 

škoda, aby ten člověk omezoval naši tvorbu. To už není věc etická, ale estetická. Třeba nějaká 

herečka si přeje dost retuše, ale pak na každý fotce vypadá stejně. Někdo nastaví jen svůj 

umělecký úsměv a potom je to takový plastový. Někdy jsou krásnější právě ty nekontrolované 

záběry. 

Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice co je Vám blíž? 

V případě zpravodajství nebo reportáží, u mě je absolutní zákaz postprodukce – úpravy či 

změny reality.  U stylizované fotografie to funguje jinak. I samotná grafická úprava vyžaduje 

nějakej zásah. Já mám ráda oba žánry, reportáž i portréty. Spíš asi už nemám tolik sil, abych se 

věnovala reportáži. Vyžaduje ještě větší nasazení. 

Co je pro vás nejnáročnější z té fotografické tvorby?  

Reportáž je těžká. Hodně lidí to podceňuje, ale taková deníková práce v Čechách je 

strašně náročná. Já jsem si to prožila své. Poprvé, když jsem šla na zasedání 

ČSSD,  Špidla se jen prošel  mezi novináři, ani nezastavil. Tenkrát  jsem čerstvě  

přecházela z pražské přílohy do deníku a byla jsem úplně mimo. Nepochopila jsem, že už to 

bylo všechno. Bohužel někdy za třicet vteřin je třeba přinést použitelnou fotografii. Veřejnost 

vnímá kvalitu fotografie, ale už ne za jakých okolností vznikla.  

Jste členkou nějaké profesní fotografické organizace? 

Ne. 

Jak hodnotíte z Vašeho pohledu zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká 

se Vás to? 

Sleduju. Myslím si, že v posledních letech naopak vnímám zlepšení. Vietnamská komunita je 

prezentována velmi pozitivně. Dřív byly samý černý obchody a takovýhle věci. Dnes už skoro 

všichni o Vietnamcích mluví jako o pracovitých lidech, milujou vietnamský jídlo, o 

vietnamských dětech, které se tady narodily, jako o naději  společnosti. 

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro 

menšinu, ze které pocházíte? Měla jste možnost fotit něco spojeného s vietnamskou 

tématikou? 
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Když jsem začínala, tak mě hned vyslali do hotelu Koši, něco jako Sapa dřív. Vyfotila jsem to, 

ale nedopadlo to dobře. Hned mě zadržovali a nebylo to příjemné. Neměla jsem to jednoduché, 

protože si na mě dovolovali daleko víc než na českého novináře. Bylo to nepříjemný. Dnes mé 

jméno zná většina lidí vietnamské komunity. Nikdy mě nenapadlo uvažovat, jestli to, co dělám, 

je prospěšné pro vietnamskou komunitu. Ale potěšilo mě, že kamarádka říkala, že Vietnamci 

můžou bejt na mě hrdí. To je ale její vnímání, není moje. Ale teď třeba slovenská Miss, která je 

vietnamského původu, vyhrála Miss internet, právě tam byla silná podpora vietnamské 

komunity. 

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

Vietnamci si novinářů velmi váží.  

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo 

překážkou? 

Vůbec. Oni se koukali hlavně na ty fotky. 

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“? 

Nedostáváte třeba rovnou témata spojená s vietnamskou komunitou? 

Ne, to ne. Je pravda, že jsem sama šla na vietnamskou Miss, tak mi šéf řekl, že to je výborné a 

dostala  jsem jí na titulní straně. Nevím, jestli to souvisí se mnou, protože jsem přinesla hezký 

fotky, než kdyby tam šel někdo, kdo tu příležitost nevyužil. 

Jak vycházíte s kolegy? 

Dobře. Nevnímám rozdíly národností. 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám? 

V práci jsem se s diskriminací vůbec nesetkala, naopak. Cítila jsem se velmi rovnocenná. 

V začátcích jsem spíš měla komplexy z toho, že všichni umějí fotit a já ne. A že všichni mají 

super foťák a já nějakej poloamatérskej. Kdyby se celej národ choval jako novináři, tak by to 

bylo fajn. 

Zaznamenal/a jste nějaké kroky v zaměstnávání menšinových pracovníků v redakci? 

Jednou v Lidovkách  kluci byli hrozně zvědaví, protože přišla jedna studentka, která měla úplně 

stejné jméno jako já, a chtěla fotit. Nikdy jsem se s ní ale nesetkala. Ale vím, že Magdalena 

Sodomková má francouzského přítele s vietnamským jménem a ten fotí velmi krásně. 

Setkala jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

V redakci ne. Jinde ano. Je pravda, že ty negativní zkušenosti mám, sice ne tak často. Ale když 

se to stane, tak mě hrozně mrzí.  Většinou na fotbalovým zápase, na ulici. Na těch zápasech už 

fotit nechci – čím jsem starší, mám větší zábrany a vše hůř snáším. Posledně to bylo tak, že jsem 

chtěla fotit kulturisty na Výstavišti. Přes svaz kulturistů jsme byli domluveni, že to je supr 

nápad, ať tam přijdeme. Ale když jsme tam přišli, tak nám pořadatelé  akce, nedali akreditaci, – 

oficiální důvod byl ten, že jsme si  žádost podali pozdě.  Pak jsem zaslechla, že žádnou 

Vietnamku do haly nepustí. A to byl člověk v obleku. Jeden kolega, když slyšel ten příběh, tak 

řekl, že by tomu člověku dal pár facek. Takovýhle lidi nesnáším. Občas se to stane, že na ulici 

nějakej zapšklej člověk na vás má blbé kecy, tak si řeknete, že to je chudák, a zapomenete na to. 

Ale člověk, který má nějakou funkci, tak by se měl nějak chovat. A on věděl, kdo jsem. 

Promítlo se to někdy do vaší tvorby? 

Rasismus zobrazovat nemůžu, to bych musela jít fotit skinheady a to není možný. Před pár lety 

dali romským dětem kameru a vyslali je natáčet skinheady –vůbec nechápu, jak někomu tohle 

mohlo napadnout.  

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

To je strašně zvláštní, až neuvěřitelný. Už když jsem začínala, ač jsem fotila umělce nebo 

obyčejné lidi,  nikdo nebyl překvapenej, že ho fotím právě já a ne nějaký Čech. Proto jsem si 

říkala, že to byl asi nějaký zázrak. Když děláte pražskou přílohu, tak je to fakt strašný – někdy 

prostě fotíte výkopy. Pamatuju si, jednou jsem měla fotit areál budoucího paláce Flóra. Když 

jste dole, tak nevidíte nic, jen ohradu. Zaklepala jsem na dveře neznámého člověka, jestli by mě 

mohli pustit domů, potřebuju vyfotit tu díru, a pustili mě. Byli strašně příjemní, starej dědeček s 
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babičkou, udělali mi čaj a dodnes nechápu, že mě tam pustili a přitom mě neznali. Možná 

působím důvěryhodně. 

Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? 

Zmíněno výše. 

 

D. Rodinné zázemí 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně? 

Rodina je doma. Ani bych si nepřála, aby sem přijeli, protože by bylo složité začlenit se zde. Ze 

začátku nebyli moc rádi, protože říkali, že jsem nestudovala žurnalistiku, abych fotila. Dřív ve 

Vietnamu fotograf byl vnímán jako podřadné povolání. Existuje jedno vietnamské slovo, které 

znamená něco jako učeň, řemeslník, nedá se to přeložit do češtiny. Tak si občas ze sebe dělám 

srandu, že jsem tím řemeslníkem. Ale doba se změnila. Dnes milujou fotky, každý chce mít 

hezčí fotky a každý chce mít fotku ode mě. Taky je vtipný. Vietnamská komunita je tady docela 

velká a má svoje noviny. Kdykoliv vyšel nějaký rozhovor se mnou, tak to bylo okamžitě 

přeloženo do vietnamštiny. Z toho jsem byla úplně hotová. Občas to bylo se špatným 

překladem. Trochu mě mrzelo, že není přesně ono, co jsem řekla. Vietnamské noviny to 

převzaly a tiskly ve Vietnamu.  Rodiče si to hned vystřihli, dali na facebook a jsou na mě pyšní.   

Udržujete jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Vařím vietnamský jídlo. Náboženský svátky, Nový rok moc nedodržuji. Nejsem ani 

v typicky vietnamský domácnosti, přesný ty zvyky nedodržuji. 

Nikdy vás nelákalo fotit pro vietnamské médium? 

Oni se ani neptali a rovnou to převezmou, stačí uvést zdroj.  Ale nikdy jsem pro ně nepracovala. 

Je to jiný styl, jiné psaní, prostě bych se musela učit od začátku. Ale fotit bych mohla. 

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

Já nejsem Češka mentálně. Tím, že jsem se tady nenarodila, tak už nikdy jiná nebudu. 

Hodně lidí si všimli, že vietnamský děti, který se narodily Vietnamcům tady v Čechách, se cítí 

být jako Češi. Oni tím, že se tady narodili do toho českýho prostředí, tak se takhle chovají, jsou 

daleko sebevědomější než já. Já mám v sobě nějakou pokoru, nikdy nebudu tak suverénní. 

Sebevědomí je něco, s čím se člověk narodí, nebo ne. 

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěla změnit na své současné práci? 

Čeho byste chtěla dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

Já si říkám, že ještě chvíli chci udržovat stejnou kvalitu, že se nechci zhoršovat. To by mi 

stačilo. 

 

 

 Rozhovor č. 9: 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková   respondent č. 9 

Datum: 29. 5. 2014 

Délka rozhovoru: 37:35 

Údaje o respondentovi: 

a) Věk: 42 let 

b) Pohlaví: muž 

c) Národnost: slovinská, česká 

d) Vzdělání: filozofie 

e) Pracovní pozice: komentátor deníku Mladá Fronta Dnes 

f) Délka pracovního poměru: přerušovaně, od roku 2007 Mladá Fronta Dnes, nejdříve 

vedoucí zahraniční sekce, nyní komentátor 

 

A. Profesní pojetí 

Kdybyste si mohla vybrat jakékoliv povolání na světě, co byste dělal/a nejradši? Čím jste 

chtěl být v dětství? 

Jak jste se k žurnalistice dostal/?  
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Já jsem se k žurnalistice dostal náhodou, a to kvůli tomu, že v Jugoslávii vypukla válka. Já jsem 

tedy už od toho roku 91, kdy jsem vlastně začal studovat, psal pro český média a během studia 

mě to zaměstnávalo tolik, že jsem tomu psaní věnoval víc času než samotnýmu studiu. Kdyby 

válka nevypukla, tak bych studoval filozofii a pak bych nevím co dělal. Pak jestli bych chtěl být 

nějakým profesorem nebo bych hledal nějaké uplatnění a je otázka, zdali bych se vůbec 

odstěhoval ze Slovinska. Tou válkou se můj život úplně změnil, protože byla poptávka, po 

někom, kdo je odtamtaď a kdo umí česky, takže takhle jsem se tady etabloval. Když jsem 

ukončil studium v roce 1996, tak jsem hned dostal pracovní nabídky, takže jsem to pak neřešil a 

začal pracovat jako novinář. 

Od kolika let jste tady trvale? 

Od roku 1996, kdy mi bylo 26 let. Předtím jsem sem vždycky jezdil na prázdniny. Jako novinář 

jsem začínal v Respektu v 90. letech. Můj první text vyšel v Respektu v roce 1991, to jsem psal 

ještě ze Slovinska. Pak jsem studoval, já jsem studoval ve Vídni, a trvalej zaměstnaneckej 

úvazek jsem měl od roku 1996, kdy jsem sem přijel, od mé promoce ve Vídni, v zahraniční 

rubrice Mladý Fronty Dnes, kde jsem pracoval dva roky. Pak jsem odešel do BBC do Londýna, 

tam jsem žil rok a půl. Pak jsem pracoval pro BBC tady v Česku rok. Z tý BBC jsem odešel 

zase do Respektu jako zaměstnanec. Tam jsem vedl zahraniční rubriku, kde jsem byl tedy já a 

jedna kolegyně. Tam jsem byl do roku 2004. Pak jsem byl rok na Fulbrightu v Americe a po 

návratu jsem dostal práci v Mladý Frontě jako redaktor a prvního ledna 2007 jsem byl 

jmenovaný vedoucím zahraničního oddělení, co jsem dělal šest let. Momentálně jsem 

v komentářích Mladé Fronty. S tou Mladou Frontou mám spojeno spoustu věcí, vedoucím 

rubriky jsem byl šest let. 

Témata:  

Postupně jsem se dostal k jiným tématům – Balkán přestal být zajímavej, takže jsem pak psal 

hodně o Americe, nakonec i o Blízkým východu. Můj zájem se posunul někam jinam. Ale 

kdyby válka nevypukla, tak nevím, kde bych dneska byl. Pak zjistili, že umím německy, tak mi 

přidělili česko-německý témata. Nevěděl jsem o tom nic, ale alespoň jsem nebyl předpojatej. 

Takže já, aniž bych o tom věděl cokoli, jsem začal pokrývat, německý témata v Mladý Frontě – 

což tenkrát byla v polovině 90. let byla strašně vyhrocená věc. Já jsem to tedy začal dělat, jezdil 

jsem do sudetoněmeckého landsmanchaftu, na volby do Německa a tak. Tím jsem začal dělat i 

tady to. Postupně jsem se odstřihával od toho Balkánu, protože válka skončila. Pak ta Amerika, 

k čemuž jsem přičuchl už během té války, protože jsem hodně psal o postoji Ameriky 

k Balkánu. Takže jsem postupně se dostával k psaní jiných námětů a tím jsem se v tom 

zahraničářským oddělení v Praze víc etabloval a pak jsem neměl problém najít jinou práci nebo 

tak. 

Máte nebo měl/a jste v minulosti nějaký vzory či inspiraci? Vedl Vás někdo v začátcích?   

Můj nejdůležitější člověk, který mě naučil psát a orientovat se ve světovejch věcech, byl Zbyněk 

Petráček, což je dneska komentátor Lidovek, tenkrát to byl vedoucí zahraničního oddělení 

v Respektu. On byl velmi důležitej, ale on tedy nemá žádné pedagogické kvality – já jsem se 

učil z toho, jak mi to předělal, ten článek. Když jsem se s ním chtěl o tom povídat, tak se o tom 

moc nechtěl bavit, on je takový morous trošku. Ale jeho způsob psaní, jeho instinkt, jakých 

detailů si všímat, jaký postřehy mít v souvislosti s různejma trendama ve světě, to bylo něco, co 

jsem odkoukal od něj. Pak už jsem nějaký velký autority nad sebou neměl. Byť je i dnes spousta 

novinářů, jejichž práci uznávám a vážím si ji, ale to jsou spíš kolegové, které respektuji, ale 

určitě k nim nějak nevzhlížím. Mým jediným opravdovým mentorem byl Zbyněk.  

Jaká byla Vaše motivace pro toto povolání? Co vedlo k tomu, že jste se chtěl/a stát 

novinářem/novinářkou?  
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Mě na tom baví to, že vidíte výsledek svojí práce. Sednete si ráno, něco napíšete a je to jen na 

vás, co bude obsahem textu. Jako například teď jsem měl psát komentář do Mladý Fronty, 

původně jsem měl psát něco o tom, kolik bude přispívat Česká republika na obranu, ale teď mi 

to přehodilo na něco s Jaruzelskym a státním pohřbem. Někdy akceptujou můj návrh, někdy mi 

říkají, abych napsal o něčem jiným. Ale to je teď, že jsem etablovanější. Ale tehdy se to odvíjelo 

spíš toho, co se dělo ve světě a co bylo třeba pokrýt. Baví mě taky to, že to je individuální 

odpovědnost. Nemusím pracovat v týmu. Napíšu to, druhý den to vyjde a lidi to čtou v tramvaji. 

Těší mě, že vidím výsledek své práce,  kterej je vidět. Zatímco když pracujete v nějaký firmě, 

jste součástí mašinerie a musíte se přizpůsobovat a tak. Tento individualismus a taková 

kreativita, která je s tím spojená, mě na tom baví. Jinak samotná novinářská práce je hodně 

frustrující, protože dost často nemáte absolutně možnosti, abyste dělala ty věci, který vás 

zajímají a abyste jela někam, kde to je pro vás zajímavý. V dnešní době je to frustrující a 

stresující, víc než dřív. Když prostě potřebujete dostanete prostor, tak ho musíte zaplnit, tam to 

nejde nějakým způsobem obelhat, musí to být zaplněný písmenkama. Když to bude blbý, tak 

Vám to dají sežrat. To mě na tom baví, ale nevím, jak dlouho je člověk schopnej tu práci dělat. 

Já ji dělám už 20 let. 

Bylo něco, co jste od práce novináře očekával/a, než jste ji začal/a dělat? Jak se to lišilo od 

reality? 

Která část Vaší práce je pro vás nejpodstatnější? Které ze všech médií, pro které děláte či 

jste dělal/a, je vám nejblíže? 

Co Vás motivuje k tomu, abyste dělal/a tuto práci? 

Myslíte si, že pro výkon té profese je žurnalistické vzdělání důležité?  

Já kdybych chtěl bejt novinářem, tak nepůjdu studovat novinařinu. Myslím, že všechno, co se 

oni tady naučí, s výjimkou nějaký televizních grifů, které se nikde jinde naučit nemůžou, tak je 

něco mnohem větší deviza. Kdybyste teď chtěla u mě pracovat v mým oddělení a řekla, že máte 

žurnalistiku, tak to rozhodně není nic, co by vás kvalifikovalo. Ale kdybyste řekla, že jste 

právnička, že jste byla ve světě, zcestovala jste tohle a tohle a píšete tam a tam, tak si řeknu, že 

to je zajímavý. Že máte znalost něčeho, co není u novinářů nutně předpokladem. Já jsem to tady 

studentům říkal, tak jsem je trošku zklamal.  

Chcete si doplnit/Doplňujete si vzdělání v této oblasti? 

Nikdy jsem žádné doplňující kurzy neabsolvoval. Vůbec. Byl jsem na tom Fulbrightu, to byla 

skvělá zkušenost, to jsem se naučil hodně. Spíš jsem si četl.  

 

B. Profesní hodnoty 

Kde na škále společenské prestiže podle Vás novinář stojí?  

Dřív jsem si myslel, na začátku 90. Let, že je to nejzajímavější povolání na světě. Strašně 

zajímavý, nesmírně kreativní, náročný, ale že vás to těší, když se to pak povede. Povedlo se mi 

vidět úžasný věci, byl jsem na letadlový lodi, kde jsem dělal reportáž. Byl jsem v pěti válkách 

jako válečný zpravodaj, píšu komentáře o věcech, který jsou globálního významu. To mě 

strašně bavilo a rád jsem o tom přemejšlel. Ze začátku ano. Dnes už vím, že český média jsou 

v takovým stavu, že už po takovýhle expertíze není takovej zájem, jako byl dřív. Spousta mých 

kolegů, reportérů, zahraničárů, zvažuje, jestli mají v tomhletom zůstat, nemají radši dělat něco 

jiného. Já samozřejmě s touto myšlenkou, abych se na to vybodl a dělal něco jiného, koketoval, 

už dlouho se tím zabývám, ale ono není jednoduchý najít jinou práci a aspoň takovou, která by 

byla smysluplná. Takže jsem v tom zůstal, ale nepovažuji už to za tolik prestižní či naplňující 

jako dřív.  

Co si podle vás myslí o práci novináře veřejnost v České republice? 

Co je podle Vás největší přínos/negativní stránka tohoto povolání? 

Podle jakých pravidel či hodnot se ve své práci řídíte? 
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Přikláníte se spíše k názorové či objektivní žurnalistice - co je Vám blíž?Teď už je mi bližší 

psaní komentářů. Komentáře jsou žánr a ten žánr je jakoby těžkej, pokud neznáte kontext. A ten 

kontext se můžete pouze naučit v průběhu letitého psaní zpravodajských článků, jedině tak se 

v těch věcech vyznáte. Taky to je trošku jiné psaní. Ne každý novinář, který celý život píše 

zpravodajské texty, je schopný pak mít názor. Komentář musí mít alespoň jednu originální 

myšlenku, originální uchopení, aby si mohli lidi říct - tak takhle se mám na to dívat. Dneska je 

mi to bližší, ale tady bejvávalo zvykem v 90. letech, lidem bylo pětadvacet a hned psali 

komentáře o Americe a Rusku, tak to bylo špatně. A bylo to vidět.  

Měl by psát novinář jen komentáře, či jen reportáže.  

To ne, jako takhle – blbý je, když to píšete jeden den na stejný téma, to jste trošku proti sobě. 

Vím, že na to se klade důraz ve světě, ani klasičtí novináři nepsali zpravodajství. Když je 

novinář dostatečně dobrej a umí to oddělit, tak proč by nemohl napsat komentář. Tady to, 

vzhledem k tomu, jak je tady málo lidí, je běžný. Já teď píšu taky zpravodajský články, menší 

stránky. Je teda pravda, že zpravodajský článek u mě má hodně komentativních prvků, takže 

jsem se neubránil tomu, abych tam nedal nějaký svůj názor. Komentátorský žánr je něco, co 

vyžaduje určitou erudici, určité zkušenosti, není to jen tak. Myslím, že by to mělo být až v druhé 

polovině kariéry. 

Jste členkou/členem nějaký profesní novinářský organizace? 

Ne. Teďka mě chtěla docentka Osvaldová dosadit do nějaké mediální komise, ale vycouval jsem 

z toho, nevím, co by to obnášelo. Ale jinak nejsem. Byl jsem chvíli členem Česko-německého 

diskuzního fóra, ale to bylo jen chvíli a před patnácti lety. Jak hodnotíte z Vašeho pohledu 

zprávy spojené s menšinami v českých médiích? Dotýká se Vás to? 

Vnímáte nějak či si myslíte si, že to, co vy konkrétně děláte, je nějak prospěšné pro 

menšinu, ze které pocházíte? 

S jakými názory na novináře se setkáváte u osob z menšiny, ze které pocházíte? 

 

C. Redakční práce a redakční prostředí 

Jste si vědom/a toho, že by Váš původ byl pro vás při práci někdy výhodou, nebo 

překážkou? 

Myslíte si, že je Vaše práce v redakci v něčem odlišná než je tomu u Vašich „většinových 

kolegů“? 

Jak jste vycházel se svými kolegy v začátcích? 

Distanc od nich jsem neměl nikdy. Spíš si někdy dělali tak jako srandu – co ti Jugoši a tak. Ale 

to bylo myšlené dobře, to nebyl žádný výsměch, nebo tak. Ale obvykle jsou lidi v tomhle hodně 

opatrní. Spíš jsem cejtil takový jako – vždyť ty s tím máš zkušenosti, tak řekni, jak to je z tvýho 

pohledu. Nebo když se dělají takové ty příručky pro turisty, kteří jedou na Jadran, takové ty 

slovníčky a tak. Tak vždycky, hele, ty to můžeš zkontrolovat. To jo, to jsem dělal. Že by mi 

někdy někdo dával najevo, odkaď jsem a že bych cítil nějaký odpor, to nikdy.  V tom si myslím, 

že je Česká republika úplně neuvěřitelná země. Tady mají všichni lidi ve zvyku nadávat, jak je 

to tady hrozný, blbá nálada. Ale musím říct, že jsem tady opravdu nikdy neměl problém. Nevím 

samozřejmě, kdybych byl Rom, jak bych mluvil. Ale jako Jugoš jsem nikdy neměl sebemenší 

problém. Myslím, že Česko je v tomhle podobný Americe, paradoxně. Jsem tady trošku exot, 

ale nikdo z toho nedělá vědu. A dokážu se prací, kterou odvádím. Jak říkám, kdybych byl Rom, 

tak by to mohlo být jiný. O tom jsem pevně přesvědčen, to je moje celoživotní zkušenost. Nikdy 

jsem neměl pocit, že, když jsem odjinud, tak bych se nemohl dostat dál. Ty důvody byly úplně 

někde jinde. Když mě někde nechtěli, tak to bylo kvůli mým názorům, ale ne kvůli tomu, že 

mám jiný příjmení. V tom je Česká republika i jiná vůči Slovinsku. Ve Slovinsku je odpor vůči 

jižanům, což jsou Srbové, Chorvati, Makedonci, mnohem silnější. Tam bejt Marjanovič, 

původem z Bělehradu, je složitější a takový jako nepříjemnější, třeba i v Rakousku než tady 

v Česku, takže proto jsem rád, že tady žiju.Jak vycházíte s kolegy?Stýkáte se s kolegy z práce i 

mimo pracoviště? 

Jak hodnotíte přístup nadřízených k Vám? 

Nikdy. Tak jako ptají se, to jo. Spíš to je zájem, zvědavost, vidí ve mně exota.  

Jak se stavíte k diverzitě v redakci? 
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Jako klidně, ale musí bejt dobrý. Já jsem odpůrce toho, že by měla bejt tady zavedena myšlenka 

nějakej kvót, nebo nějakýho…třeba že by měl bejt v redakci alespoň jeden Rom. Pokud takovej 

Rom je a je dobrej, tak samozřejmě, ať tam pracuje, to je skvělý. Ale pokud budeš špatnej 

novinář, tak je blbost ho tam mít, a to není žádný rasismus. Protože proč ho tam mít, když není 

dobrej novinář. Pouze kvalita, ať rozhoduje, ale pouze bez nějaký rasových předsudků. Česká 

televize se na to dívá trošku jinak – to  je vlastně jediný médium, a to je daný tou 

veřejnoprávností, který tam chce mít diverzitu, aby to vypadalo, aby nikdo nemohl nic namítat, 

tak tam chtějí mít Roma, Vietnamku. V tomhle jsou jediný, který by to tak nějak chtěli. 

V ostatních redakcích se to vůbec neřeší. Jo, pokud by tady byl Uzbekistánec, který by byl 

perfektní novinář, tak ho všichni budou chtít, všichni. Ale když takovej není, tak ho tam 

nebudou cpát, jen proto, aby tam byl. Takhle myslím, že to je, a myslím, že to je dobrej přístup. 

Já osobně jsem proti tomu, aby se do redakcí, který jsou už tak zeštíhlovaný dost momentálně, 

zaváděla národnostní menšinová kvóta – to je blbost.  

V Americe něco takového existuje. 

To ano, ale i tam existuje případ jednoho černošského novináře, kdy se pak ukázalo, že byl 

plagiátor a opisoval. A byť se o tom pořád vědělo, tak oni ho tam pořád drželi a nechtěli ho 

vykopnout, až pak nakonec z toho byl velkej skandál. V Americe to je jiný. Na co, si myslím, 

by se mělo dávat víc důraz, je, aby to bylo vyrovnanější, pokud jde o ženy. Já, když jsem byl 

vedoucím zahraničního oddělení, tak jsem tam nabral spoustu holek, Adélu Dražanovou 

například, protože tam skoro nebyly. To bylo jak sporťáci, to byli jenom chlapi. Problém byl 

v tom najít nějakou, která by byla dobrou reportérkou v zahraničí. Ten člověk musí být schopný 

vyrazit doprčic a udělat tam dobrou reportáž.. Ono se to zdá jednoduchý, ale není. Myslím, že se 

to nakonec povedlo a ta redakce byla. Teď je to zase jiný. Ale faktem je, že tohle je věc, o 

kterou by se média mohla víc snažit. Tam to není, že by to bylo a priori proti, ale spíše, že 

nejsou. To je stejné jako v politice. Není jich prostě tolik. Snažit se o tohle, aby to bylo 

vyrovnanější, tak to je správný. U těch menšin si myslím, jako když se někdo objeví, no tak 

zaplaťpámbůh za to. Ale aktivně se o to snažit…Kde najdu dobrýho ukrajinskýho novináře, 

který tady vyrostl a umí dobře česky. Takových je hodně, ale kde najdu nějakýho novináře, 

nikde se neobjevil. Velmi bych byl proti tomu, aby tady byla nějaká norma. 

Setkala jste se někdy při své práci s rasovou diskriminací? 

Nikdy. Tím, že mluvím česky, tak lidi, myslím, nemají ani důvod. Ale nikdy jsem se s tím 

nesetkal. To je prostě jako zvláštní, až mi lidi nevěřej. Ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se 

na mě tady někdo díval z vejšky, že by se považoval za něco víc, jen kvůli tomu, že mám za 

sebou takovej příběh.  

Možná je i tím zahraniční sekcí novin, která se mi zdá otevřenější. 

Já se ale setkávám i se spoustou jiných novinářů. Ale u toho zahraničního oddělení, to už vůbec 

ne, tam by nemohl pracovat nikdo, kdo má nějaké předsudky, nebo tak něco.  

Myslíte, že se na Vás lidi, se kterými přicházíte do styku při výkonu své profese, dívají 

spíše jako na novináře/ku nebo jako na příslušníka menšiny? 

Jak se na Vás dívají příslušníci Vaší menšiny, se kterými přijdete do styku? 

Jo, tak ty Slovinci. Velvyslankyně by byla strašně ráda, kdybych napsal něco o Slovinsku a já 

jsem jí říkal, že tady by o to nějaký zájem nebyl. U Srbů byl problém, hlavně během té války, že 

spousta z nich fandila Miloševičovi, s čímž jsem nesouhlasil, protože si myslím, že on byl 

strůjce zla. Takže jsme se spíš vyhýbali, spíš jsem mezi ně nechodil. Spíš jsem se bavil se 

spoustou Bosňáků, bosenských uprchlíků. Nevím, že by tady byl někdo jiný z Balkánu, kdo by 

pracoval jako novinář. Ono to je spojeno s tou jazykovou znalostí, je potřeba dobře umět česky. 

Můžete tady samozřejmě uspět v nějaké firmě, kde nemusíte umět česky. Takových lidí je 

spousta. Takže se na mě spíše dívají jak na raritu.  

Kontaktoval jste někdy nějaké (neziskové) organizace v ČR, které by se týkaly balkánské 

menšiny?  
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Znám toho chlapíka, co je předsedou toho spolku Přátelství Slovinců a Čechů a zároveň to je 

takový kulturní spolek. Oni mě i lákali, abych se stal členem, což jsem původně i chtěl, ale pak 

jsem neměl čas tam jít. Víme o sobě, já je mám rád, prodebatuju, poradím jím, na koho se 

obrátit, páč znám spoustu lidí, nebo jak se dostat do médií. Ale že bych se aktivně podílel na 

práci nějakýho spolku, to ne. Ty jsou mi nejblíž. Celé to vede Petr Kuchar a to je novinář, 

Slovinec, kterej na starý kolena začal žít tady v Česku. Ten český novinář bejt nemůže, protože 

neumí česky, ale dělá tadyhleto, zve sem umělce, pomáhá s organizací. Žije v Berouně, tak tam 

nedávno zorganizoval setkání slovinských a českých básníků. S ním se trošku vídávám.   

 

D. Rodinné zázemí 

Jak Vaše rodina přistupujete k Vaší práci a práci novináře obecně? 

Myslíte si, že je potřeba udržovat jazyk a tradice Vaší menšiny v České republice? 

Co vás do Slovinska tedy jako rodinu přivedlo? 

Táta ve Slovinsku dostal práci, když mě bylo sedm let. Takže já těžko můžu o sobě říct, že jsem 

Srb, protože – ano, narodil jsem se tam, mám srbské příjmení a Srb je táta, ale nemám tam 

žádnou vazbu. Na Slovinsko mám vazbu, ale nemám žádnou rodinnou vazbu. Mám občanství, 

tady se kámoším s lidma na slovinský ambasádě. Nevím, zdali by byli rádi, abych je označil za 

menšinu, ale to je pár lidí tady. Pár Slovinců znám tady v Praze. Maminka je Češka. V mým 

případě bych se zdráhal říct, že přísluším k nějaké menšině, ale moje historie je komplikovaná, 

netradiční a jiná a jestli mě něco může přiřadit k tomu, o čem píšete, tak to je to, že jsem tady 

nevyrostl, že nejsem Čechem ve smyslu školním, že jsem tady absolvoval základku a tak, to ne. 

Ale vyrůstal jsem v bilingvní rodině. 

 

Co je to konkrétně pro vás, vnitřně, Váš etnický původ? 

Mám dvojí občanství, český a slovinský. Já se necejtím být příslušníkem žádný menšiny, 

protože ani nevím o tom, že by tady nějaká menšina, kompaktní, srbská, chorvatská, či 

slovinská byla. Moje historie je taková, že můj tatínek je Srb, maminka je Češka, já jsem se 

narodil v Bělehradě, ale vyrůstal jsem ve Slovinsku. Takže moje vlast, mám-li to tak říct, je 

Slovinsko, tam jsem vyrostl. Ale se Slovinskem jako takovým nemám nic společného, my tam 

nemáme žádnou rodinu. Takže sice umím slovinsky, rád tam jezdím, do škol jsem chodil tam – 

já jsem nikdy nechodil do českejch škol. 

 

 

E. Ostatní 

Je něco, čeho byste chtěl/a změnit na své současné práci? 

Čeho byste chtěl/a dosáhnout v profesním životě? Máte nějaké cíle? 

 

Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s ředitelem zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem 

 

Jméno tazatele: Adéla Lávičková respondent: Zdeněk Šámal, ředitel 

zpravodajství České televize 

Datum: 26. 5. 2014 

Délka rozhovoru: 20:28 

 

Jak chápete pojem diverzita v redakci, můžete ho nějak definovat?  

Nijak. Já nechápu diverzitu v redakci nijak, protože redakce se musí sestávat z profesionálů. A 

domnívám se, že teď není doba před patnácti lety, kdy jsem opravdu velmi usilovně sháněl 

romského moderátora, protože jsem byl přesvědčen, že ho veřejnoprávní televize potřebuje. 

Mám pocit, že od tý doby se situace tak zlepšila, že není potřeba dělat vynucené kroky 

pozitivní diskriminace, ale že si člověk může vybírat mezi profesionály. Přicházejí se sem 

ucházet o práci profesionálové, který jsou, řekněme, nejrůznějšího etnického původu. Už 

teďmůže opravdu rozhodovat profesionalita. Ty lidi většinou za sebou něco mají. V případě, že 

jsou začínající, tak studují vhodné vysoké školy, absolvují přijímající pohovory… Samozřejmě 

já nikdy nezapomenu na to, jak jsem hledal toho Ondřeje Giňu, protože jsme ho tady 

potřebovali. Já jsem přesvědčen, že je potřeba, aby se tam objevovali Romové, aby se tam 
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objevovali Vietnamci a Slováci a pro mě za mě Ukrajinci. S těma Ukrajincema je to trošku 

jiný. Když tady budu mít Ukrajince, tak budu hrozně rád, proč ne, když bude mluvit česky. 

Přece jen jsme Česká televize a musíme mluvit česky. Zvládnutí češtiny slovem i písmem je 

prostě bezpodmínečný. Ale jsem přesvědčený, že jak tyhle lidi s náma žijou, ve společnosti, tak 

by se měli naprosto běžně objevovat na obrazovkách veřejnoprávního zpravodajství. Ale jak 

říkám, situace je už jiná než v roce 1998, kdy jsem se tehdy pídil, až jsem narazil na Ondřeje 

Giňu.  

 

Jaké byly vaše důvody pro toto počínání? 

V roce 1998 jsem se vrátil z Ruska, kde jsem byl zpravodajem, do té doby nevím, zdali se o to 

někdo snažil. To je moje, řekněme, občanský přesvědčení. I jsem se setkal s tím, že Romové - 

ale my už teď fakt neřešíme, zdali to jsou, nebo nejsou Romové, posloužili jako příklad, kam až 

to lze dotáhnout. To si myslím, že jedna z nejlepších cest, lepší než jako nějaký sociální 

zvýhodňování. Prostě ukázat jim, že jsme všichni občani jednoho státu a máme tady stejný 

šance a za tu dobu, když se bavíme o Romech, jich Českou televizí prošlo hodně. Nevím, jak to 

bylo dřív, protože jsem byl předtím v tom Rusku, tak nevím, jak to fungovalo, ale Ondřeje 

Giňu jsem si našel. Pak sem začali přicházet kurzy pro romský novináře, vím, že jsme hodně 

spolupracovali s tehdejší kolegyní Jarkou Balážovou, která je teď u Dienstbiera. Ona je sem 

vodila a vždycky jsme se snažili těm lidem nějakým způsobem pomoct. Z toho jednoho kurzu 

máme jednoho z našich nejskvělejších reportérů a to je Ríša Samko. To byl úplně ten první 

kurz. Vím, že tady byli i další. Z nějakého kurzu, který tady byl v roce 2006, tady zůstal Láďa 

Olák, který je produkční ve schedulingu. No jo, ale když jsem přišel nedávno Patrik Banga, tak 

už přišel jako hotovej člověk, jako novinář ucházející se o práci, jako člověk, který už má 

profesní kariéru, cívíčko, už jsme neřešili, jestli je Rom, nebo není. Ale on je živoucím 

důkazem, že ty kurzy probíhaly nejen v České televizi a že prostě najednou ta romská komunita 

začala produkovat lidi, kteří se v těch médiích chytli a začali normálně fungovat. Furt jich je 

míň, než by jich mělo bejt. Už jsou a jsou docela běžný. Třeba v Metropoli jsem se potkal 

s Vojtou Lavičkou, kterej je samozřejmě člověk spíše ze showbusinessu, dělal tam publicistiku, 

ale je to člověk, který se tam pohybuje. Teď už jsou tady lidi, kteří už tady nějak fungujou. 

Takže já, když jsem se do České televize vrátil před nějakýma dva a půl lety, tak jsem si říkal, 

že co se povedlo u Romů, tak zkusme teď s Vietnamcema. Protože mezitím vyrostla 

vietnamská generace, která je sice vietnamského původu, ale jsou to echt Češi. Takže tady 

máme v redakci denního zpravodajství máme dvě holky. Jedna studuje tuším ekonomku – 

organizátoři nějaké Vietnamský Miss mě požádali, abychom je tady provedli, tak jsem řekl – 

dohoďte mi nějaký šikovný holky a kluky, kteří by to tady chtěli zkusit, a takhle holka se 

přihlásila – to bylo před dvěma roky. Zrovna včera jsme si říkali se šéfredaktorem říkali – 

protože včera bylo volební vysílání, kam se vybírá tým těch nejšikovnějších lidí, a my jsme 

viděli, že si ji vybral. Sami jsme říkali, že to je dobrý, že on si ji vybral do tohoto 

exponovaného okamžiku. Pak je tady jedna holka, která jsem přišla sama a která studuje FSV. 

Chytrá, živá, akční holka, která taky pracuje v redakční směně. Na základě toho prvního setkání 

byla hodně fajn. Pak jsme tady měli ještě jednu holku, ta byla taky hodně chytrá a hodně 

jazykově vybavená a ta skončila někde ve Francii na studiích. 

 

Dalo by se říct, že to byl jeden z Vašich cílů prosadit něco takového? 

Spíš to byl takovej soukromej plán, taková myšlenka. Nikdo mi to nezakazoval, nikdo do toho 

moc nemluvil, nikdo mi s tím ani moc nepomáhal, ale prostě tak nějak to dopadlo. Kolegové 

pomáhali. 

 

V začátcích se to týkalo jen Romů výhradně?  

No jasně. Zajímají vás Slováci, naše nejpočetnější menšina? To je docela zajímavý, co se děje. 

My jsme – a to je taková trošku až story, protože jsme v roce 2004, 2005 jsme jako zpravodaje 

na Slovensku zaměstnali Slovenku, tehdy Anetu Petrovičovou. Byla výbornou zpravodajkou, 

protože ona je vynikající reportérka. Vzala si potom Michala Kubala, odjela s ním do Ameriky, 

mají spolu tři děti a teď se vrátila. Protože je škoda nechat Anetu doma, tak před měsícem jsme 

ji nechali moderovat Objektiv. Přišlo asi 200 poměrně nenávistných hlasů, jak si můžeme 
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nechat dovolit mluvit Slovenku z obrazovky České televize. Vím, že dramaturg Objektivu na to 

napsal nějaké diplomatické vyjádření, přišlo od paní, že nepřijímají vysvětlení pana Šponara a 

že tam mají asi 200 dopisů. Tak jsem jí napsal, že já nepřijímám její požadavek a že 200 dopisů 

z půlmilionu diváků objektivu nepovažuji za relevantní, něco jako – se s tim smiř. 

Každej českej nácek si myslí, že když uslyší slovenštinu z veřejnoprávní televize, tak mu jeho 

135 korun měsíčně umožňuje napsat úzkoprsnej až fašistickej dopis do České televize. Já si to 

nemyslím, platím stejnejch 135 korun jako oni, tak jim to říkám taky.  

 

Podílíte se na výběrovém řízení? 

U těch velmi klíčových pozic. Já s těma lidma mluvím, když přímo napíšou mně, ale normálně 

redakce zpravodajství má svého šéfredaktora. Občas se stane, že lidi osloví mě a když mě 

zaujmou, tak se s nima potkám. Ale většinou buď to přepošlu na personální nebo na 

šéfredaktora. 

 

Dá se nějak vysledovat, jak často se setkáváte s lidmi z národnostních/etnických menšin, 

kteří se ucházejí o práci v České televizi? 

Poslední byl Patrik Banga, s kterým jsme se nějak bavili. Nevím, jak často, nemá to periodicitu.  

 

Lze v České televizi najít cílenou strategii (diversity management), která se týká náboru 

pracovníků z etnických/národnostních menšin? 

Na mě nemůžete tyhle diversity management a tak se mě nemůžete ptát. Není cílená strategie, 

jsou jenom výsledky, které máme. Je pravda, že ve vyhledání, zacvičení Vietnamců jsme 

museli vyvíjet nějaký úsilí. Někdo by to vydával za strategii, já to považuji za součást práce. 

Ano, chtěl jsem to vždycky, zkoušel jsem to na Z, kde bychom našli šikovnou holku, za měsíc 

nám to zavřeli. Dvě holky byly v Metropoli, to nebyla moje zásluha, to spíš chlapci tam chtěli 

vypadat exoticky, ale to se moc nechytili. No ale já jsem se potom vrátil a říkal jsem si – 

zkusíme to tady znova. 

 

Jakým způsobem je hledáte?  

Já jsem napsal paní Zdence Dubový, napsal jsme Majce Buď, ať se poptají ve vietnamské 

komunitě, jestli nevědí o někom, kdo. My jsme tohle dělali už za mého předchozího působení 

v Český televizi. Sami Vietnamci říkají, že je divná existence, ten předseda  Česko-vietnamské 

obchodní společnosti, takový legrační pán. Ten mi sem tehdy poslal nějaké lidi, ale tehdy jsem 

to nedotáhl, protože jsem odešel. Tak takhle to probíhá, že se prostě…Jak jinak byste je našla. 

Vždy se musíte zeptat někoho, kdo představuje seriózní záruku toho, že se vaším zájmem bude 

zabývat a že na něj odpoví seriózním krokem. Paní Dubovou jsem znal, dělali jsme s ní nějakou 

akci, kterou jsme natáčeli, vím, že jsem se na ní obrátil. Majku jsem naposled viděl, když šla 

dělat do Emirátů letušku, a tý jsme říkal, že je škoda, že nejde k nám, protože to byla rozumná 

dospělá ženská. 

 

Je třeba připravit pro ně nějaké kurzy či školení nad rámec běžného zaškolování nových 

zaměstnanců? 

Ne, nemusíme. Ty lidi v podstatě jsou zařazeni jako normální junior ní redaktoři a projdou tím, 

co si procházejí ostatní, čím byste procházela vy, kdybyste se chtěla stát junior ní redaktorkou. 

A mají stejný šance – buď se chytej, nebo nechytej. My tady máme řekněme růstový kolečko. 

Jsou tady různý úseky a oddělení, kde se postupuje od míň náročný práce, kdy zároveň máte 

šanci naučit se, co to je televizní zpravodajství přes odpovědnější práci. V ideálním případě to 

končí tím, že se pravidelně objevujete na obrazovce.  

 

Máte nějaké reakce z redakcí, které by se týkaly diverzity v redakci? 

Myslím, že to nikdo neřeší. Nebo to neřeší tak, aby se to ke mně dostalo. Nic. Ne nic 

závažného, ale nic. Nezaznamenal jste nic. Jste šikovná, nešikovná. Byly zde některé negativní 

reakce, možná latentní rasismu, které mířily na Ondřeje Giňu, protože on byl první a stal se 

moderátorem. Ale třeba Ríša Samko, který byl snad druhý po Genoví, tady začínal úplně od 

začátku, jako junior ní redaktor a prostě vypracoval se.  Byl tady od roku 2000, pak jsem šel 
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pryč a když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, žen kluk je tu pořád, je šikovnej  a má externí 

pracovní poměr. Tak jsem mu dal interní pracovní poměr. Tehdy se vydřel a doteď  dře. 

 

Jaké výhody v tom vidíte? 

Různorodost. Výhody jsou jasný. Existuje majorita a minority, kteří tady žijou společně. Žijí 

v zemi, ve který se rozhodli, že chtějí žít, že sdílejí společný hodnoty, principy, vyznávají 

společný principy, zákony, stejnou práci za stejnejch podmínek. Když spolu pracujou, když se 

viděj v televizi, tak si na sebe zvykaj. To není služba minoritě to, co tady děláme. To je služba 

majoritě. Ať si sakra zvykaj, že Vietnamci nejsou žádný větvičky, ke kterým si chodí 

nakupovat, protože Češi nechtějí pracovat. Prostě tady žijem všichni společně  a děláme všichni 

stejnou práci. Obrazovka je nástroj, kde to můžu nenásilně ukazovat. Myslím si, že ukazovat 

špičkovýho reportéra, který je původem Rom a je to na něm vidět a který dělá naprosto běžný 

témata, je mnohem efektivnější než tam stát s edukativně zdviženým prstem a říkat – jsou tady 

Romové, buďte na ně hodný. Ukážu, že dělají normální práci, kterou dělají Češi, tak co řešíte. 

 

 

 

 

 

 

 


