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Abstrakt 

Diplomová práce „Ženy ve sportovních redakcích: gender, profesní sebepojetí, moc” je 

kvalitativní analýzou sebepojetí sportovních novinářek v českých zpravodajských redakcích. 

Pomocí polostrukturovaných rozhovorů s novinářkami pracujícími ve sportovních redakcích 

zpravodajských médií, byl vytvořen sebeobraz profese. Cílem bylo odhalit, jak sportovní 

novinářky promlouvají o své profesi. Skrze jejich osobní zkušenosti se práce pokouší určit 

přítomnost případných genderových aspektů, které mohou práci sportovní novinářky 

ovlivňovat. Analýza se dále zaměřuje na míru (ne)spokojenosti v profesním životě a identifikaci 

důvodů, z nichž (ne)spokojenost pramení. Zájem je také upřen například na individuální přání 

a sny v profesi a ptá se na otázku budoucnosti sportovní žurnalistiky a žen v ní. 

 

Abstract 

Thesis called “Women in Sports Media: Gender, Professional Identity, Power” is a 

qualitative analysis of self-perception by women journalists in sports media. Using semi-

structured interviews with women journalists working in sports newsrooms, the self-perception 

picture was created through personal experience. The goal was to uncover the way women sport 

journalists talk about their profession. This thesis attempts to identify presence of gender 

aspects, that can have an influence over women journalists through their personal experience. 

Analysis also focuses on the degree of (un)satisfaction in professional life and tries to identify 

reasons, that cause the (un)satisfaction. Interest is also put on individual wishes and dreams in 

profession and questions about the future of sports journalism and women in sports journalism. 
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Diskuze k tezím 

 

Má diplomová práce se věnuje profesnímu sebepojetí novinářek ve sportovních 

zpravodajských redakcích. V tezi uvádím, že předmětem mého zájmu budou jak zkušenosti žen, 

tak mužů. Při hlubším proniknutí do zkoumané látky jsem se rozhodla své původní rozhodnutí 

přehodnotit a zaměřit se pouze na pohled žen. Hloubkové rozhovory se sportovními 

novinářkami mi poskytly obsáhlý materiál, ze kterého jsem se snažila porozumět, jak ženy ve 

své profesi vnímají samy sebe i své mužské kolegy, jaké mají zkušenosti z pracovního prostředí 

a jaká je role případných genderových aspektů. Záměrem není komparovat pohled ženský s 

mužským, ale dostat se pod povrch a odhalit, jaké je „být ženou“ v prostředí tradičně 

spojovaném s muži. 

Vybrané zahraniční výzkumy, které souvisejí se zkoumanou problematikou, jsem se 

rozhodla nevázat na určitý časový úsek, rozhodující pro mě byla relevance k mým výzkumným 

otázkám. Původní stanovená doba uplynulých pěti let by byla velmi limitující a zabraňovala by 

mi zařadit řadu zajímavých tematických prací. 

Vynaložený čas a energii jsem plně soustředila na kvalitativní zkoumání, abych co 

nejvěrněji zachytila individuální zkušenosti sportovních novinářek. Od kvantitativního sběru 

dat jsem proto upustila. Přesto se ale domnívám, že data ilustrující genderové rozložení mužů 

a žen ve zkoumaných sportovních redakcích je pro pochopení kontextu příhodné. Orientační 

data jsem proto průběžně sbírala od respondentek či vedoucích redakcí a do práce je zařadila. 
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Úvod 

Zastoupení a role žen v masových médiích jsou dlouhou dobu předmětem zájmu řady 

studií a výzkumů. Magisterská práce „Ženy ve sportovních redakcích: gender, profesní 

sebepojetí, moc“ si klade za cíl odhalit, jak sportovní novinářky pracující v redakcích klíčových 

českých zpravodajských médií promlouvají o své profesi. Skrze hloubkové rozhovory se 

zajímám o celou řadu aspektů – od fungování (převážně mužské) redakce přes uspokojení z 

práce, profesní cíle až, a to zejména, po možnou přítomnost genderových faktorů. Celkem devět 

žen z různých typů médií promlouvalo o osobních zkušenostech v profesi sportovní novinářky. 

Moje práce sestává ze tří oddílů – z teoretického, metodologického, empirického. Jak 

název napovídá, v první části se věnuji teorii spjaté s předmětem svého zkoumání. Záměrně 

začínám široce představením feministických mediálních perspektiv podle van Zoonen. Věnuji 

se předmětu genderových mediálních studií, popisuji mediální organizace, jejich 

genderovanost, vysvětluji, jak se v médiích projevuje horizontální a vertikální segregace a jaké 

jsou její důsledky. Dále se v genderovém kontextu věnuji několika faktorům, které souvisejí 

s novinářskou prací a prostředím – měkkým a tvrdým zprávám, mužskou a ženskou redakční 

kulturou, slaďováním profesního a soukromého života, což se zdá být jedna 

z nejproblematičtějších součástí profese (sportovní) novinářky. Vysvětluji princip tržně řízené 

žurnalistiky, prezentuji dílčí dostupná data o zastoupení žen v žurnalistické profesi jako takové, 

s pomocí respondentek a vedoucích zkoumaných redakcí uvádím orientační data vztažená ke 

sportovnímu žurnalismu. Z nich bude mimo jiné patrné, že se ženy na rozhodovacích pozicích 

nenachází. Závěrečná část teoretické části se věnuje vybraných zahraničním výzkumům, které 

pomohou poodhalit odpovědi na otázky, na které se pokusím opovědět i já. 

Část metodologická zpracovává přístup, který jsem pro zkoumání zvolila, a analyzuje 

jeho vhodnost pro stanovený výzkumný záměr. Formuluje čtyři výzkumné otázky, popisuje 

způsob, jakým došlo k výběru respondentek, mediálních organizací a sběru dat. Dále se 

zabývám limity kvalitativního výzkumu a etickou stránkou. Pro nepočetné zastoupení 

sportovních novinářek jejich identitu anonymizuji. 

Poslední, empirická část, prezentuje zjištění a pokouší se je kriticky reflektovat. 

Postupně shrnuji nejdůležitější koncepty, které jsem rozklíčovala z výpovědí respondentek, 

těmi jsou: vliv sportu v dětství, genderové odkazy ve výpovědích a vliv genderu na profesi, 

strategická výhodnost ženského pohlaví, vlastnosti, kterými by měla dobrá sportovní novinářka 

disponovat, (ne)možnost sladit profesní život s osobním, slabé a silné stránky profese, 

spolupráce v mužském kolektivu a představy o budoucím směřování profese. 
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1 Teoretická část 

V této části své práce se věnuji existující teorii, která souvisí s předmětem mého 

zkoumání. Nejprve nastíním, jaký význam mají ve společnosti média a jak tento jejich domnělý 

vliv souvisí s genderovou problematikou. Představím tři feministické perspektivy ve vztahu k 

médiím podle van Zoonen. Osvětlím, čemu se věnují genderová mediální studia a jakým 

způsobem lze na gender nahlížet. Dále se zaměřím na mediální organizace, jejich 

genderovanost a v souvislosti s ní i na horizontální a vertikální segregaci a její důsledky v 

pracovním prostředí. Také se věnuji zpravodajským redakcím a popisuji několik vybraných 

aspektů – distinkci mezi měkkými a tvrdými zprávami a jejich návaznost na pohlaví, odlišnosti 

mužské a ženské redakční kultury, obtížnosti novinářů a novinářek sladit profesní a soukromý 

život a dotýkám se téma tržně řízené žurnalistiky, která ženám otevírá dveře do novinářské 

profese. V poslední části uvádím data ilustrující zastoupení žen ve zpravodajských redakcích v 

České republice a připojuji vlastní orientační zjištění o zastoupení žen ve zkoumaných 

sportovních redakcích. Teoretickou část uzavírám klíčovými koncepty z vybraných 

zahraničních výzkumů a studií. 

1.1 Média a gender 

Masová média hrají v moderní společnosti významnou roli, neboť se podílí na utváření 

veřejného mínění. Důležitá jsou pro výklad sociální reality, podílí se na utváření norem a mohou 

být nositeli společenských změn. Podle kritické školy média udržují status quo, tedy stávající 

mocenské rozložení ve společnosti.1 

Těžiště zájmu feministické kritiky představují právě média. Mají vliv na to, jak jsou 

vnímány role žen a mužů ve společnosti, jaké hodnotové významy jsou přisuzovány 

společenským rolím žen a mužů a v neposlední řadě se spolu s dalšími faktory podílejí na tom, 

jaký obsah si za slovy žena a muž představit.2 

Významný vliv mají média na posilování stereotypů ve společnosti. Podle Jiráka „ve 

svých produktech operují s existujícími stereotypy, ať již jde o stereotyp rodových rolí ženy a 

muže, o stereotypy etnických menšin, stereotypy stárnutí apod.”3 Curran a Renzetti upozorňují 

na prohřešek médií ve formě přehlížení, trivializování či odsuzování některé ze skupin, ať už 

se jedná o pohlaví, rasu, sexuální orientaci a další. Tento jev je označován termínem symbolická 

                                                 
1 Osvaldová 2004: 89 
2 Kubálková, Čáslavská 2009: 11 
3 Jirák, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. [online]. 2005-09-13 [cit. 2017-02-1]. 
Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/284/o-stereotypech-v-mediich-aneb-svet-ktery-vidi-media.html/   
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anihilace. Z výše uvedeného lze usuzovat, že pokud v médiích převládají stereotypní představy 

o mužích a ženách, pak tato skutečnost podporuje stereotypní nahlížení na jejich tradiční role i 

z pozice příjemců obsahu. 

1.1.1 Feministické teorie ve vztahu k médiím 

Pro bližší pochopení kontextu v následující podkapitolách představím tři feministické 

perspektivy ve vztahu k médiím, které ve svém textu Feminist Perspectives on the Media 

popsala nizozemská autorka van Zoonen. Z těchto perspektiv je patrné, že gender a moc jsou 

klíčovými pojmy, které mají vliv na uspořádání společnosti a její vnitřní vztahy. 

1.1.1.1 Liberální feminismus 

Liberální feminismus je podle van Zoonen nejstarší perspektivou, ze které vychází první 

vlna ženského hnutí. Zastánkyně tohoto proudu se domnívají, že nerovnost mezi pohlavími je 

způsobena předsudky a stereotypy o tom, že role matky a manželky je pro ženy přirozená. 

Realizované obsahové analýzy ukázaly, že masová média ženy nejčastěji zobrazují v rolích 

manželky, matky, dcery či přítelkyně v tradičně ženských zaměstnáních jako je sekretářka nebo 

recepční. Mnohdy jde o ženy mladé a krásné, ale nepříliš vzdělané. Média zde fungují jako 

socializační činitelé, kteří „udržují stereotypní genderové role, protože zrcadlí dominující 

sociální hodnoty a protože tyto stereotypy ovlivňují mužské mediální producenty”.4 

K jakému řešení, vedoucímu k rovnosti pohlaví, se tedy uchýlit? Liberální feministky 

zastávají názor, že by ženy měly vstoupit do oblastí, ve kterých dominují muži, a dosáhnout 

moci. Média by ze svého slovníku měla vyřadit sexistický jazyk a ženy a muže zobrazovat v 

netradičních rolích.5  

Jakkoliv může být tato strategie účinná, přináší s sebou i negativní důsledky. Obrácení 

rolí totiž způsobuje vznik nového stereotypu superženy, tedy úspěšné pracující ženy, dokonalé 

matky a stále krásné manželky zároveň.6 Tuto představu však lze v reálném životě jen stěží 

naplnit. Druhý negativní dopad spočívá ve skutečnosti, na kterou poukazují někteří vědci a 

některé vědkyně, a sice že kvůli vzrůstajícímu počtu novinářek v profesi klesá prestiž tohoto 

odvětví.7 Nově vyvstal názor, že změn uvnitř médií mohou docílit samy ženy novinářky.8 

                                                 
4 van Zoonen in Curran, Gurevitch, Foldy 1996: 34 
5 Tamtéž 
6 Tamtéž 
7 Vochocová 2013: 63 
8 van Zoonen in Curran, Gurevitch, Foldy 1996: 34 
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1.1.1.2 Radikální feminismus 

Pro radikální feministky je příčinou nerovného postavení žen ve společnosti 

patriarchát,9 sociální systém, ve kterém muži dominují nad ženami.  

Způsob, kterým se z takového nastavení vymanit, tkví podle radikálních feministek v 

nutnosti se od mužů a mužské společnosti zcela izolovat a vytvořit vlastní komunity.10 

Masová média jsou tímto proudem chápána jako instituce, které ovládají muži a které 

podporují patriarchální uspořádání dané společnosti. Média vytvářejí obsahy, jež přispívají k 

diskriminaci a zneužívání žen.11 

Změna nastane tehdy, když si ženy vytvoří vlastní prostředky komunikace, které 

nebudou organizované hierarchicky, neboť hierarchie je jedním ze znaků maskulinní 

společnosti. Tuto myšlenku van Zoonen považuje za problematickou a nedomnívá se, že by 

ženy byly schopné práce bez konkurence, hierarchie a specializace.12  

Rozdílné názory, zájmy a odlišné schopnosti musí nutně existovat i mezi ženami a není 

možné tyto znaky vztahovat jen k mužské společnosti. Další potíž může tkvít v tom, zda by 

feministická média vůbec byla schopna zaujmout širší publika. Radikální feministky si totiž 

kladou za cíl veřejnost informovat a mobilizovat.13 Van Zoonen dodává, že tento směr ženy 

vyzývá k tomu, „aby oslavovaly svou jinakost a znovu bojovaly za sociální ocenění 

femininity”14. 

1.1.1.3 Sociální feminismus 

Sociální feminismus se na rozdíl od dvou předchozích typů nesoustředí pouze na 

pohlaví, nýbrž zahrnuje i další hlediska jako je ekonomické postavení, etnicita či třída. 

Klíčovými koncepty tohoto myšlenkového proudu jsou reprodukce pracovní síly a ekonomická 

hodnota domácí práce, které jsou nezbytné pro fungování kapitalismu.15 

S liberálním feminismem sdílí sociální feminismus myšlenku, že by ženy měly být 

začleněné do placené práce. Usiluje dále o to, aby byl pracovní týden zkrácen na 25 hodin, 

přičemž zbylý čas by ženy a muži rovnoměrně věnovali činnostem spojeným s vedením 

domácnosti.16 

                                                 
9 Curran a Renzetti uvádí, že patriarchát není univerzálním jevem. Nezvýhodňuje všechny muže stejnou měrou a 
některé skupiny žen znevýhodňuje více než jiné (Curran, Renzetti 2003: 22). 
10 Tamtéž 
11 Tamtéž 
12 Tamtéž 
13 Tamtéž 
14 Tamtéž: 38 
15 van Zoonen in Curran, Gurevitch, Foldy 1996: 36 
16 Tamtéž 
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Média jsou zde chápána jako „ideologické nástroje odrážející kapitalistickou a 

patriarchální společnost jako přirozené zřízení”17.  

Řešení sociální feministky spatřují v reformě médií a v tvorbě samostatných 

feministických médií.18 Ve své podstatě nabízí podobná řešení jako předchozí dva proudy a 

zároveň akcentují důležitost strukturálních změn v organizaci mediální práce. 

Liberální, radikální a sociální feminismus představují tři přístupy vnímání společnosti a 

nerovnosti pohlaví v ní. Každý z těchto směrů popisuje příčinu a nabízí řešení, jak postupovat, 

aby došlo k systémové změně. Jak lze však tušit, každá z variant má své nedostatky, protože se 

jedná o ideální typy. Některá řešení se v praxi naopak ukázala jako kontraproduktivní.19 Van 

Zoonen upozorňuje, že „východiskem již není prosazovat určité aspekty ženskosti jako v 

případě radikálního feminismu nebo ženskost a mužskost pomíjet, jak doporučuje liberální 

přístup. Pomocí analýzy by bylo příhodné zodpovědět otázku jak a proč specifické konstrukce 

maskulinity a femininity v historickém kontextu vznikají, proč některé tyto konstrukce dominují 

nad jinými a jak souvisejí s realitou.”20 

1.1.2 Genderová mediální studia 

Než přejdu k samotnému předmětu genderových mediálních studií, nastíním, co vlastně 

pojem gender znamená a jakými dvěma optikami na něj pohlížejí odborníci a odbornice. 

Jedni koncept pohlaví chápou jako dichotomní a biologicky ukotvenou kategorii. 

Zastánci a zastánkyně tohoto konceptu věří, že vyšší počet žen v médiích povede k větší 

genderové korektnosti.  

Druzí se domnívají, že gender je konstruován sociálně a historicky a je nadstavbou 

biologického pohlaví, která odkazuje na kulturní předpoklady, očekávání, praktiky a zahrnuje 

vlastnosti a dovednosti, ať už získané nebo přisuzované.21 Van Zoonen gender chápe jako 

diskurs, soubor kulturních popisů a předpisů odkazujících k pohlavní odlišnosti, která vychází 

z ekonomických, sociálních, politických a dalších nediskurzivních kontextů a má na ně vliv. 

Gender je vepsán do subjektů (podobně jako třída, etnicita či na příklad rasa) a je součástí 

neustále se vyvíjejícího procesu, který zmíněné subjekty konstituuje. Gender by neměl být 

považován za jasně danou vlastnost jedinců.22 

                                                 
17 van Zoonen in Curran, Gurevitch, Foldy 1996: 36 
18 Tamtéž 
19 Tamtéž 
20 Tamtéž: 39 
21 Vochocová in Jirák, Köpplová, Wolák: 2011: 95 
22 Tamtéž 
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Také Vochocová vnímá gender jako diskurzivně utvářenou entitu a genderová mediální 

studia charakterizuje jako „studium médií, které ve své analýze zohledňuje gender jako jeden z 

klíčových strukturních faktorů ovlivňujících produkci, distribuci a příjem mediálních 

sdělení”23. 

Podle Osvaldové se do mediálních studií otiskují feministické přístupy od požadavků 

rovnoprávnosti k potřebě dekonstrukce, jejichž proměnu a vývoj média kopírují.24  

Genderová mediální studia nejčastěji analyzují mediální obsahy se zaměřením na 

přítomnost genderových stereotypů a sexismů, věnují se analýzám mediální produkce, kdy 

zjišťují například počty žen pracujících v konkrétních oblastech či mapují hierarchickou 

strukturu mediálních institucí. V neposlední řadě zkoumají případný vliv genderu na publikum 

a přijímání mediálních obsahů.25 

Reprezentace žen a mužů v mediálních obsazích a jejich postavení v mediálních 

organizacích je tedy ústřední oblastí, na niž se genderová mediální studia zaměřují.  Řada 

výzkumníků a výzkumnic věří, že nárůst žen v médiích, ať už jako producentek obsahu nebo 

na manažerských postech, sníží stereotypizaci žen i mužů v mediálních obsazích. S tím souhlasí 

například Gallagher, která v předmluvě k pátému ročníku globálního výzkumu Global Media 

Monitoring Project uvádí, že zastoupení mužů a žen v médiích je klíčovým ukazatelem pokroku 

v oblasti rovnosti pohlaví. Dále pokračuje, že síla médií tkví v jejich schopnostech utvářet to, 

co je vnímáno jako normální, jaké sociální aspekty jsou považovány za samozřejmé. Tato 

symbolická síla znamená, že média mohou legitimizovat stávající společenské a politické 

vztahy včetně nerovných vztahů mezi pohlavími. Definují moc, jsou základem pro způsoby, 

kterými se ženské postavení a genderové nerovnosti odrážejí, chápou a potenciálně mění.26 

Upřednostňovat určité skupiny jedinců v médiích a klonit se k některým tématům více než k 

jiným, může mít vliv na publika a jejich názory o tom, co považovat za podstatné. 

Jak ve své disertační práci upozorňuje Vochocová, uvedený přístup má i své odpůrce a 

odpůrkyně, kteří empirickými zjištěními dokládají, že proměna mediálních obsahů nemusí 

souviset se zvýšením počtu žen jako producentek obsahu. Tito autoři a autorky poukazují 

zejména na nízký vliv jednotlivců v profesi a na další faktory, mezi kterými lze uvést mimo jiné 

komerční zájem média, jeho kultura, věk, rasa, socioekonomická pozice, etnicita, víra atd. Na 

                                                 
23 Vochocová in Jirák, Köpplová, Wolák: 2011: 95 
24 Osvaldová 2004: 46 
25 Vochocová 2011: 96 
26 Gallagher in Macharia 2015: 1 
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podporu této teze Vochocová také připomíná, že neexistuje jedna maskulinita a jedna 

femininita, nýbrž celá řada mužských a ženských charakteristik.27 

Tyto teorie, poznatky a úvahy pomáhají popsat a porozumět zákonitostem vztahů mezi 

genderem a médii a jsou nepochybně podnětným přínosem pro další zkoumání. 

1.2 Mediální organizace 

Mediální organizace jsou podle Jiráka a Köpplové „složité organizační celky s 

propracovanou hierarchií odpovědností a pravomocí a s vysokou dělbou práce”28. Na tvorbu 

obsahů, která jsou médii nabízena, má vliv fungování celé organizace a tyto obsahy jsou 

výsledkem celku spíše než jednotlivce.29 Také Trampota souhlasí, že každá zpráva může být 

ovlivněna hodnotami, vzděláním a představami konkrétního redaktora a konkrétní redaktorky, 

ale je to právě mediální organizace, která kontroluje, zda redaktoři a redaktorky naplňují 

představy dané organizace.30 

Strukturovanost a hierarchie jsou pro mediální organizace charakteristickými znaky. 

Profese, které se podílejí na pracovních úkolech, se v rámci organizace odlišují rozdílným 

postavením a rozdílnou mírou svobody.31 Trampota uvádí tři základní úrovně hierarchie v 

mediální organizaci – přední linie, kterou představují řadoví redaktoři a kameramani, střední 

management zastoupený šéfredaktory, editory či dalšími manažery a nejvýše pak stojí vrcholný 

management. Čím výše se jedinec v hierarchii nachází, tím více zprávu vnímá jako obchodní 

komoditu.32 

Podmínky a míra autonomie se mohou mezi členy redakce lišit. Například profesně 

starší redaktoři a redaktorky a tzv. novinářské hvězdy mohou dostávat větší míru svobody v 

rámci dané organizace.33 To se však může týkat i těch jedinců, kteří jsou všestranní, 

přizpůsobiví a dokážou najednou zvládnout větší množství práce než jejich kolegové a 

kolegyně.34 

Mediální organizace tedy vytvářejí obsah, mají vlastní strukturu, hierarchii a využívají 

rutinizované postupy, které ovlivňují podobu redakční kultury a práci redaktorů a redaktorek. 

                                                 
27 Vochocová 2013: 75-76 
28 Jirák, Köpplová 2003: 74 
29 Tamtéž 
30 Trampota 2006: 48 
31 Jirák, Köpplová 2003: 78 
32 Trampota 2006: 53 
33 Tamtéž 
34 Saltzis in Vajbarová 2014: 31 
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V rámci byrokratické charakteristiky jsou mediální organizace podobné jiným organizacím, 

neboť je jasně vymezená odpovědnost, strukturovaná autorita a postupně udělovaná seniorita.35 

1.2.1 Genderovanost mediálních organizací 

Genderovaná organizace je organizace, v níž dochází ke zvýhodňování jednoho pohlaví, 

tradičně mužského. Genderově integrovaná organizace naopak představuje protipól, neboť 

prosazuje rovnost pohlaví.36 

Ve své klasické studii z roku 1977 Men and Women of the Corporation se teoretička 

Kanter zaměřuje na identifikaci důvodů vedoucím k rozdílům v počtu žen a mužů na řídících 

pozicích. Hlavní příčinu spatřuje v umístění jednotlivců v organizační struktuře. Gender se 

projevuje v rámci organizačních rolí, které nesou konkrétní obraz o tom, kdo se hodí pro danou 

pozici. S ohledem na očekávané vlastnosti jsou poté muži dosazováni do řídících pozic a ženám 

jsou naopak přisuzovány pozice s menším vlivem.37 

Na Kanter navázala socioložka Acker, která se shodně domnívá, že gender do 

organizace nepřinášejí jednotlivci, nýbrž je nedílnou součástí organizačních procesů. 

Organizace je podle ní genderována skrze: 38 

 

- rozdělení práce v závislosti na pohlaví 

- konstrukci symbolů, které vysvětlují nebo posilují rozdělení těchto pozic 

- tvorbu procesů upevňujících genderované sociální struktury (interakce mezi aktéry) 

- snahu jedinců pochopit a přizpůsobit se genderované struktuře práce 

- aplikaci genderu do základních procesů organizace 

 

Tyto procesy určují pohlaví jako základní rámec pro logiku a hierarchii organizací. Jak 

jsem již uvedla, mediální organizace jsou obdobou jakékoli jiné organizace a výše popsaný 

způsob genderování je možné aplikovat i na ně.  

1.2.2 Horizontální a vertikální segregace v médiích 

Podle Křížkové segregace na trhu práce představuje „genderovou dělbu placené práce 

a v důsledku toho také rozdělení sektorů, zaměstnání a pracovních pozic na ty, kde dominují 

muži, na ty, kde dominují ženy, nebo na tzv. integrované oblasti, kde je podíl žen a mužů zhruba 

                                                 
35 Trampota 2006: 54 
36 Křížková, Pavlica 2004: 89 
37 Kanter in Křížková, Pavlica 2004: 88-89 
38 Acker 1990: 146-147 
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vyrovnaný. Segregace je pevně spjatá s genderovou strukturou společnosti, je jednou z jejích 

hlavních součástí a jednou z hlavních forem genderových nerovností v práci. Genderová 

struktura trhu práce není určována na základě biologického pohlaví, ale spíše na základě 

genderových režimů.“39 

Horizontální segregace souvisí se specifickými sektory a zaměstnáními, přičemž 

možnosti žen jsou omezenější než možnosti mužů. Tento typ segregace mnohdy doprovází 

odlišné finanční ohodnocení jednotlivých zaměstnání. Vertikální segregace se naopak projevuje 

v rámci hierarchie a řídících pozic. Ženy se v tomto ohledu obtížněji dostávají k manažerským 

pozicím.40 Křížková doplňuje, že rozdíly mezi těmito dvěma typy se mohou stírat, protože 

většina zaměstnání v sobě nese jak oborové rozdělení, tak hierarchickou strukturu.41 

Na zjevnou horizontální i vertikální segregaci v mediálních organizacích upozorňuje 

van Zoonen. Uvádí, že média jsou sférou, ve které dominují muži a přestože počet žen v médiích 

roste, zdá se, že některé oblasti jsou pro ně hůře dostupné než jiné. To ale neplatí o magazínech, 

kde se objevuje tendence ženy zaměstnávat i na seniorních pozicích.42 Tyto tendence lze 

pozorovat i v příbuzných odvětvích jako jsou public relations či reklama.43 

Van Zoonen uvádí, že v médiích se vertikální segregace projevuje v tom, že muži 

dominují v technických oblastech, ženy jsou neúměrně zastoupeny v pozicích spojených 

s administrativou. Do určité míry se může jednat o takové typy médií, které jsou jakousi extenzí 

povinností asociovaných s domácností – dětská a vzdělávací média, sekce zábavy či lidských 

příběhů. Horizontální segregaci v médiích lze pozorovat ve velmi nízké přítomnosti žen na 

vyšších postech, a to i v těch oblastech, kde ženy převažují. Na manažerských pozicích jsou 

pak ženy hůře placené než jejich mužské protějšky. Ačkoliv se propast mezi mzdami mužů a 

žen snižuje, následkem je postupné snižování platů celé profese.44 

1.2.2.1 Důsledky pracovní segregace 

Ve své někdejší studii se Rosabeth Moss Kanter zabývala zkušenostmi lidí, kteří pracují 

v oblastech tradičně asociovaných s opačným pohlavím.45 Reprezentují minoritní kategorii 

                                                 
39 Křížková, Sloboda 2009: 13 
40 Křížková, Pavlica 2004: 144 
41 Křížková, Sloboda 2009: 13 
42 van Zoonen 1994: 50 
43 V tomto ohledu se hovoří o tzv. „gender switch“, který popisuje postupnou dominanci žen v zaměstnáních 
spojených s reklamou či public relations. Někdy tyto oblasti bývají označované jako „sametové“ nebo také 
„růžové límečky“. 
44 van Zoonen 1994: 50-51 
45 Jedná se o „teorii tokenismu“. V anglicky psané literatuře je pro reprezentanty menšinových skupin používán 
výraz „token“. 
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zaměstnanců fungující v prostředí ovládaném homogenní majoritou jiných zaměstnanců. Je 

s nimi „často zacházeno jako s reprezentanty vlastní kategorie, spíše jako se symboly než jako 

s individualitami“46. 

Kanter také identifikovala a pojmenovala důsledky, které takovým skupinám jejich 

marginální pozice přináší. Protože se vymykají, jsou podrobeni větší kontrole ze strany 

majority. Přísnější tlak na to, aby byli úspěšní, jim vytváří stresové pracovní prostředí. 

„Zvyšování hranice“ autorka používá pro situaci, kdy se dominantní skupina k protější chová 

jako k outsiderům, protože má tendenci zveličovat rozdíly mezi sebou a nimi. Minoritní skupiny 

mohou být vylučovány nejen z formálních (důležité porady), ale i neformálních (sport) sítí a 

čelí vyššímu riziku propuštění. Situace symbolických reprezentantů své kategorie by se podle 

Kanter zlepšila s rovnoměrnějším zastoupením obou pohlaví. Někteří výzkumníci a 

výzkumnice ale upozorňují, že negativní postoje k ženám na pracovišti nesouvisí s jejich 

početním zastoupením, nýbrž jsou spjaty se sociálním statutem žen, tedy s představou o jejich 

podřízenosti.47 

V povoláních, kde jsou ženy méně početné než muži, naráží ženy podle Williams na 

diskriminaci při přijímání do pracovního procesu a při příležitostech dosáhnout povýšení, 

kterou obrazně nazývá skleněný strop. Ten odkazuje na „neviditelné bariéry, které omezují 

pracovní mobilitu pracovnic směrem nahoru – jde zejména o ženy a rasové a etnické 

minority“48. S muži je naopak zacházeno přednostně a místo toho, aby naráželi na skleněný 

strop, vyjedou skleněným výtahem celou hierarchií až do horních pater. Takové možnosti ale 

nejsou dostupné všem – homosexuálním mužům se žádné přednosti nedostává.  

Zajímavým zjištěním ve studii Williams je rozdílné chování mužů a žen v pozici 

minority a majority. V pracovním prostředí, ve kterém dominovaly ženy, se muži cítili mocně. 

Ženy se v muži dominující skupině naopak cítily ponižovány a kontrolovány. S tím může 

souviset i míra sexuálního obtěžování na pracovišti.49 

1.3 Zpravodajské redakce optikou genderu 

Jak jsem nastínila v dřívějších oddílech, názory o tom, zda zlepšení postavení žen 

povede ke zlepšení mediálních obsahů, se rozcházejí. Jedni věří, že ano, druzí jsou skeptičtí. 

Jejich studie ale přinášejí shodná zjištění o tom, jak si ženy pracující v médiích stojí. Vybírám 

                                                 
46 Kanter in Curran, Renzetti 2003: 281 
47 Tamtéž: 281-282 
48 Williams in Curran, Renzetti 2003: 282 
49 Tamtéž: 282-283 
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některá teoretická východiska, která naznačují, jak faktor genderu ovlivňuje novinářskou 

profesi. 

1.3.1 Hard news vs. soft news 

V 80. a 90. letech 19. století se v tisku začaly objevovat odlehčené zprávy a obsah se 

posouval k měkčím a lechtivějším tématům. Tento trend byl označován jako feminizace nového 

masového tisku a jeho hlavním cílem bylo zaujmout co možná nejširší publika. Ženy začaly být 

chápány jako významný segment potenciálního čtenářstva a ženská témata znamenala 

populárnost a snadnou přístupnost.50 

Medioložka Tuchman na základě zúčastněného pozorování produkce zpráv 

identifikovala a pojmenovala dva základní typy zpráv – soft news (doplňující informace) a hard 

news (horké novinky), které američtí novináři používali při své redakční práci. Hard news jsou 

typem zpráv, které je nutné z nějakého důvodu ihned zpracovat a zařadit. Každý dobře 

informovaný občan by je měl znát, zatímco soft news se týkají spíše běžného každodenního 

života. Dalo by se tedy říct, že hard news mají co do činění s tím, co je důležité, soft news s tím, 

co je zajímavé. Tuchman přiznává, že její typologie je do jisté míry problematická, protože se 

oba typy zpráv mohou překrývat.51  

Odbornice Djerf-Pierre a Löfgren-Nilsson upřesňují, že soft news také souvisí se 

zprávami z oblastí životního prostředí, konzumerismu, zdravotní péče, péče o děti, sociálních 

záležitostí, kultury, zábavy a lidských příběhů (human interest stories). Hard news se týkají 

politiky, obchodu, vojenství, ale i technologie, vědy, zločinu a sportu. Tyto kategorie podle 

autorek stereotypně definují to, co je chápáno jako mužské a ženské.52  

Koncept tvrdých a měkkých zpráv ve své studii z roku 2010 přehodnocují Lehman-

Wilzig a Seletzky a polemizují o nové kategorii obecných zpráv (general news), pro označení 

těch zpráv, u kterých je problematické zařadit je do základního členění.53  

Ve zpravodajství se hard news považují za nejprestižnější typ žurnalistiky a většinou se 

jí převážně ujímají muži. Tvrdé a měkké zprávy jsou spojeny s genderem a hierarchií. Tvrdé 

zprávy se ve zpravodajství považují za důležitější a z toho důvodu zaujímají přední místa 

v daném médiu. Obvykle jsou přiřazovány mužům, zatímco měkké zase ženám.54 

                                                 
50 Holland in Carter, Banston, Allan 1998: 18 
51 Trampota 2006: 30-31 
52 Djerf-Pierre, Löfgren-Nilsson in de Bruin, Ross 2004: 82 
53 Lehman-Wilzig, Seletzky 2010: 37 
54 Poindexter 2008b: 72 
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To potvrzuje i celosvětová longitudinální studie Global Media Monitoring Project (dále 

jen GMMP),55 která každých pět let prezentuje data v rámci výzkumu Who Makes The News? 

(Kdo tvoří zprávy? – pozn. aut.). Podle nejaktuálnějších dat z roku 2015 muži více než ženy 

zpracovávali zprávy politické a státní (69%), kriminální (67%), společenské a právní (61%) a 

ekonomické (61%). Zprávy z oblasti vědy a zdravotnictví jsou zpracovávány muži i ženami 

rovným dílem (50%). Překvapivá data nabízí kategorie celebrity, umění a sport. Zatímco by se 

dalo předpokládat, že zprávy v této „měkké“ oblasti budou tvořit převážně ženy, čísla ukazují, 

že 67% všech zpráv vyprodukovali muži. Dá se ale předpokládat, že číslo je vysoké zejména 

kvůli sportovním zprávám, kterým obecně dominují muži, což bude patrné i z kapitoly 1.5. Na 

rezervy GMMP upozorňuje např. Vochocová, podle té jde o jeden z projektů „které 

problematickým způsobem vztahují zastoupení žen v redakcích a/nebo v mediálních obsazích 

k proměně v celospolečenském genderovém diskurzu“.56  

Melin-Higgins dodává, že novináři a novinářky si jsou hierarchizace tvrdých a měkkých 

zpráv vědomi a z toho důvodu ženy stále víc usilují o práci na tvrdých tématech.57 

1.3.2 Mužská a ženská redakční kultura 

Redakční kultura je podle Poindexter soubor „hodnot, předpokladů, pochopení a norem, 

které společně sdílí stávající novináři a novinářky a které předávají nově příchozím“.58 Lze ji 

vnímat ve třech složkách – viditelná, neviditelná a zakotvená. Viditelná složka kultury zahrnuje 

pozorovatelné věci od způsobu oblékání, chování nebo uspořádání kanceláře. Neviditelnou 

složkou se rozumí vyjadřované hodnoty a přesvědčení, zakotvená složka představuje hodnoty, 

předpoklady a přesvědčení, které jsou v rámci organizace zakořeněné natolik, že je členové a 

členky berou za své a mnohdy si ani neuvědomují, odkud jejich chování, způsob mluvy a vzory 

sociální interakce pramení. Tato složka může být ovlivněna genderovými stereotypy.59 

Odborná literatura spojuje typicky maskulinní řízení s kontrolou, strategií, nedostatkem 

emocí a analýzou zatímco femininní rysy zahrnují flexibilitu, empatii, spolupráci a výkon. 

Nicméně je třeba poznamenat, že některé studie dokazují, že ženy i muži v řídicích pozicích 

dosahují podobně efektivních výsledků nehledě na stereotypy, které jsou každému z nich 

přisuzovány.60 

                                                 
55 Projekt funguje od roku 1995. Zatím poslední výzkum proběhl v roce 2015 a účastnilo se jej 114 zemí. Česká 
republika v něm zapojena nebyla. 
56 Vochocová 2013: 22 
57 Melin-Higgins 2004: 204 
58 Poindexter 2008b: 76 
59 Tamtéž 
60 Everbach 2006: 480 
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Ve své etnografické studii Tracy Everbach, která se zabývala redakční kulturou Herald 

Tribune na Floridě, zjistila, že redakce vedené ženou vykazovaly „politiky příhodné pro 

zaměstnance s dětmi“ („family-friendly policies“), otevřenou atmosféru a transparentnost při 

rozhodování, vedení založené na konsensu, jasnou komunikaci mezi managementem a 

zaměstnanci“.61 Autorka dále zpozorovala, že zájem o místo naopak ztratili „tradiční tvrdí 

mužští novináři“62 a přestože okruh distribuce byl různorodější, uvnitř redakce k etnické či 

rasové různorodosti nedošlo.63 

Toto zjištění nepodporuje Vajbarová, která studovala redakční kulturu regionální 

redakce České televize. Podle ní není gender hlavním kritériem, které by ovlivňovalo redakční 

kulturu, rozhodující je vedoucí redakce. Přestože se na vedoucích pozicích nacházeli jen muži, 

vytvářeli různé pracovní prostředí jak s převahou ženských, tak mužských znaků.64 

Redakce v západních zemích jsou z většiny vedené muži, proto lze tvrdit, že v nich 

převládá maskulinní kultura.65 Jak upozorňují Fleming, Chambers a Steiner, zpravodajská 

média považují gender novináře a novinářky za nerelevantní faktor, přestože jako objektivní a 

neutrální považují mužnost. Profesionála tedy spatřují v redaktorovi, k redaktorkám je naopak 

přistupováno s ohledem na jejich feminitu a podle té je také hodnocena jejich práce.66 

Profesionální hodnoty ve zpravodajství jako je houževnatost a nestrannost podporují 

v redakcích „macho“ kulturu.67 Jak píše van Zoonen, novinářky mají „mnohem roztříštěnější 

a protichůdnější profesní identitu než muži“68, protože brzy přijdou na to, že femininní hodnoty 

(soucit či laskavost) jsou v rozporu s kvalitami, které očekává tradiční žurnalistika (přímost, 

nedůvěra, houževnatost).69 Fröhlich používá pojem „přátelská past“70 – typicky ženské 

vlastnosti ženám na počátku otevírají dveře, ale v okamžiku, kdy chtějí postoupit v hierarchii 

výše, stávají se jim tyto atributy nevýhodou, protože ženy jsou obecně asociovány s nízkou 

asertivitou a slabým vedením.71 Fröhlich si dále všimla, že je na ženy nazíráno jako na „ty jiné“ 

v tom smyslu, že bývají nadřízenými i kolegy častěji kontrolovány, jejich články bývají 

editovány častěji než články kolegů a také mají menší svobodu ve výběru zpráv ke zpracování.72 

                                                 
61 Everbach in Poindexter: 76 
62 Tamtéž 
63 Tamtéž 
64 Vajbarová 2014: 173 
65 Fröhlich 2007: 165 
66 Fleming, Chambers, Steiner 2004: 1 
67 de Bruin, Ross 2004: 147 
68 van Zoonen 1994: 45 
69 Tamtéž: 54 
70 Fröhlich 2004: 67 
71 Tamtéž 
72 Fröhlich 2007: 169 
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Ženy se s maskulinní redakční kulturou vyrovnávají několika způsoby. Jejich strategie 

jsou závislé na řadě osobních a profesionálních faktorů a na vlastních zkušenostech. 

Z výzkumu, který realizovaly Melin-Higgins a Djerf-Pierre, vyplývají tři nejčastější scénáře: 

 

- snaha o inkorporaci – stát se jednou z chlapců tím, že ženy přebírají tzv. maskulinní 

styly, hodnoty a způsoby profesionální chování 

- feministický přístup – být „jedna z dívek“, vědomé rozhodnutí stát se „alternativním 

hlasem“ 

- ústup – upřednostněna volba práce na volné noze, než aby pokračovala bitva na 

pracovním poli73 

 

Nicméně, Ross poukazuje na skutečnost, že souvislost mezi pohlavím a genderovou 

citlivostí nebo prosazováním rovných příležitostí žen nemusí existovat.  V jejím výzkumu se 

objevily „genderově slepé ženy“, které odmítaly účast na životní zkušenosti jiných žen s tím, 

že je obviňovaly, že si za svoji subordinovanou pozici mohou samy.74 

1.3.3 Slaďování pracovního a osobního života 

Žurnalistika bývá označována jako povolání, které jde obtížně sladit s rodinou. Novináři 

a novinářky se musejí vyrovnávat s nepravidelnou pracovní dobou, prací o svátcích či 

víkendech a být připraveni na náhlé změny plánů. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za péči o 

děti na sebe primárně berou ženy, častěji než muži se pak ocitají v pozici, kdy musí volit mezi 

prací a rodinou.  

Studii o tom, jak novináři a novinářky slaďují pracovní a osobní život, vypracovala 

například Everbach. Respondenty a respondentky75 vybírala z řad tištěných a vysílacích médií. 

Výsledky odhalily, že pokud jde o soulad práce, rodiny a domácnosti, novinářky pracují „na 

dvě směny“, kdy na ně po příchodu z práce čeká druhá směna ve formě péče o rodinu a 

domácnost. Muži – novináři, zvláště pak mladí muži, s těmito povinnostmi vypomáhají či se o 

ně s partnerkou dělí, ale zřídkakdy na sebe berou primární odpovědnost. Výzkum dále ukázal, 

že ženy mají tendenci přistoupit na změnu pozice z rodinných důvodů častěji než muži. Že by 

ale svá zaměstnání kvůli dětem zcela opouštěly, studie neprokázala. Namísto toho se snaží se 

                                                 
73 Melin-Higgins, Djerf-Pierre in Byerly, Ross 2006: 79-80 
74 Vochocová 2013: 37 
75 Respondentů a respondentek bylo celkem 26. Studie probíhala ve Spojených státech amerických. 
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zaměstnavatelem individuálně dohodnout a nastavit oboustranně výhodný systém. Spíše než na 

jednotlivých politikách společností ale závisí na vůli nadřízeného.76 

Zajímavým zjištěním je také skutečnost, že flexibilitu ze strany nadřízeného očekávají 

spíše mladší ženy než jejich starší kolegyně. Mladší muži, které autorka zařazuje do „Generace 

X“,77 se také častěji, než ti o generaci starší, zapojují do péče o rodinu.78 

Přestože ze strany zaměstnanců a zaměstnankyň mediálních organizací sílí požadavky 

na flexibilitu práce, zaměstnavatelé je stále příliš nereflektují.  Respondentky ani respondenti 

se nedomnívají, že by zaměstnavatelé byli ochotní zavést politiku, která by zvýhodňovala 

zaměstnance a zaměstnankyně s dětmi.79   

1.3.4 Tržně řízená žurnalistika jako příležitost pro ženy 

Do jaké míry je genderové rozložení redakcí dílem rozhodnutí managementu 

mediálních organizací s cílem vyplnit požadavky publika, je další otázkou pro genderová 

mediální studia.  

Feminizace žurnalismu podle van Zoonen souvisí jak se snížením počtu denního tisku 

a prudkým nárůstem časopisů, tak s posunem k odlišnému typu obsahu. Zatímco noviny cílí na 

širokou veřejnost a píší o obecných společenských a politických tématech, magazíny oslovují 

specifické zájmové a profesní skupiny a soustředí se na volnočasové aktivity. Z toho plyne, že 

stále méně a méně novinářů vykonává tradiční žurnalistickou práci (tj. poskytovat informace 

nutné pro fungování demokracie) a více novinářů a novinářek pracuje v zábavních a 

specializovaných sekcích magazínů. 

Komerční logika se v amerických médiích projevovala vždy poměrně silně, přesto se jí 

až donedávna nedařilo ovládnout celou profesi. Podle van Zoonen se nyní řídí požadavky trhu. 

Noviny za posledních několik let změnily svou podobu, která se projevila kratšími zprávami, 

častějším použitím barevných obrázků a grafiky, posunem pozornosti ze zpravodajství na 

životní styl. Televizní zpravodajství svůj program staví na výsledcích průzkumů trhu, 

prostřednictvím kterých naslouchají publiku a předkládají to, co chce na svých obrazovkách 

vidět. Komerční tlak je zde vidět daleko silněji. Van Zoonen uvádí jako příklad „žurnalismus 

                                                 
76 Everbach, Tracy. Family friendly? A study of the work-family balance in journalism. [online]. 2012-08-14 [cit. 
2017-03-05]. Dostupné z: http://tracyeverbachresearch.blogspot.cz/2012/08/family-friendly-study-of-work-
family.html 
77 Do „Generace X“ spadají ženy a muži narození v letech 1965-1979 
78 Everbach, Tracy. Family friendly? A study of the work-family balance in journalism. [online]. 2012-08-14 [cit. 
2017-03-05]. Dostupné z: http://tracyeverbachresearch.blogspot.cz/2012/08/family-friendly-study-of-work-
family.html 
79 Tamtéž 
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Kena a Barbie“, který odkazuje na moderátorskou dvojici ženy a muže, jejichž fyzická 

atraktivita se zdá být důležitějším aspektem než jejich novinářské schopnosti. 

Autorka se zamýšlí i nad proměnou zpravodajství v západní Evropě a prohlašuje, že 

vedle vzniku informativních žánrů, které bývají označované jako „infotainment“, se důležitost 

upíná na moderátory a moderátorky zpravodajství. Podle ní jsou důležití proto, že s publikem 

budují dlouhodobý a významný vztah. Lidský zájem se totiž stal důležitějším kritériem pro 

výběr, než tomu bylo v minulosti.80 

Obvykle přehlížené genderové podtexty, z nichž vyplývá tržně řízený žurnalismus van 

Zoonen sumarizuje do čtyř klíčových kategorií: 

 

- lidský zájem  

- potřeby a přání publika 

- citová zainteresovanost 

- honba za senzací  

 

Nutno podotknout, že tři z těchto čtyř hesel chápe tradiční zpravodajská žurnalistika 

jako hodnoty a normy typické pro ženy novinářky. Transformace televizního zpravodajství 

otevřela ženám dveře dokořán, důraz na nová témata jako je „infotainment“, lidské příběhy a 

zábava naplňují tradiční kulturní představy o ženách jakožto vhodných kandidátkách pro tyto 

pozice. Ačkoliv některé profese, např. televizní hlasatelky, ženy redukují na pouhou dekoraci, 

na kterou se muži rádi dívají, je tento směr tržního žurnalismu způsobem, jak novinářskou 

profesi ženám více otevřít.81 

Otázkou tedy zůstává, jestli změna zpravodajského žánru způsobila, že se ve 

zpravodajství objevilo více žen, anebo zvyšující počet žen změnil formu a obsah zpráv. Podle 

Chambers, Fleming a Steiner za to může tak trochu obojí. Přítomnost žen dozajisté posunula 

zpravodajskou agendu a redakční kulturu, ale změny zpravodajských hodnot vznikly odpovědí 

na komerční požadavky. Navzdory tomuto posunu ale podle autorek i nadále v redakcích 

přetrvává názor, že muž je norma. Naopak se vyskytuje nový žurnalistický trend „new girl 

writing“, který představuje femininní a zároveň otevřeně antifeministickou žurnalistiku, kdy 

ženy bez skrupulí popisují vlastní osobní příběhy, pocity, intimní myšlenky. Jde o „zpovědní 

žurnalistiku“, pro níž je charakteristický posun od faktů k emocím. Tento trend reaguje na 

                                                 
80 van Zoonen in Carter, Branston, Allan 1998: 39  
81 Tamtéž s. 41-46 
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komerční tlak, v němž je kladen důraz na ženskou individualitu. Novinářky mají za úkol být 

sexy pro muže a zároveň se musejí přiblížit ženskému publiku, kterému tímto nabízí prostor 

k identifikaci.82 

1.4 Ženy ve zpravodajství v České republice 

Empirických dat, která by vypovídala o genderových nerovnostech v českých 

zpravodajských redakcích, k dispozici není příliš. Pokusů tuto doposud neprobádanou oblast 

prozkoumat proběhlo několik, na některé z nich se v následujících řádcích zaměřím, nejprve se 

ale budu věnovat datům, která přinesla nedávné studie serveru datovazurnalistika.cz.  

Spolu s Maďarskem patří Česká republika ke státům Evropské unie s vůbec nejnižším 

zastoupením žen ve vedení médií. Takové závěry přináší výzkum serveru datovazurnalistika.cz, 

který v roce 2015 vytvořil pro Kongres žen.83 Jedná se o nejaktuálnější data, která jsou 

v současné době k dispozici.  

Data byla sbírána v médiích84, která mají zásadní vliv na agendu. Celkem bylo 

porovnáváno 186 vedoucích a manažerských pozic, z nichž 46 zastávaly ženy, jejich podíl na 

vedení tedy tvoří 24,6 %. Z těchto dat dále vyplývá, že šéfredaktorské pozice jsou obsazené 

výhradně muži. 

Co se týká veřejnoprávních médií, ženy jsou v nejvyšších manažerských pozicích České 

televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře zastoupeny 11,1 %. Česká televize čítá 

ve vrcholném managementu celkem 17 členů, z nichž 2 jsou ženy. Struktura centrální redakce 

zpravodajství a publicistiky čítá jednu ženu, regionální studia Brno a Ostrava pak v řídících a 

vedoucích pozicích zaměstnává 4 ženy. Celkový podíl žen v managementu je tedy 12 %, ve 

vedoucích pozicích sekcí zpravodajství a publicistika 24 %. V Českém rozhlase bychom 

v managementu našli jednu ženu, ve struktuře Centra zpravodajství a publicistiky v rámci 

stanice Radiožurnál jsou ženy zastoupeny 40 %. I v České tiskové kanceláři je na manažerské 

pozici jedna žena, ta zastává post tiskové mluvčí. Redakce pak vede celkem 7 lidí, 2 z nich jsou 

ženy. Podíl žen tedy činí 29 %. 

Ze soukromých tištěných a elektronických médiích si jednoznačně nejlépe vede Mladá 

fronta DNES, která zaznamenává nevyšší podíl žen ve vedoucích pozicích ze všech 

porovnávaných redakcí. Ačkoliv v nejvyšším vedení není zastoupena ani jedna, na vedoucích 

                                                 
82 Chambers, Fleming, Steiner in Vochocová 2013: 61 
83 Kongres žen je nezisková iniciativa organizací, institucí a osobností. Jejím cílem je vytvořit stálou platformu, 
která osloví ženy napříč profesemi, věkovými skupinami a politickou orientací a nabídne zázemí pro diskuzi 
např. o situaci žen v České republice. Kongres se koná každé dva roky, první ročník proběhl v roce 2013.  
84 Jednalo se o tyto redakce: Česká televize, Česká tisková kancelář, Mladá fronta DNES, iDNES.cz, Lidové 
noviny, Hospodářské noviny, iHNED.cz, Aktuálně.cz. 
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postech jednotlivých rubrik činí podíl žen 58 %. Server iDNES.cz čítá 33 % žen ve vedení 

redakce, na postech vedoucích rubrik jsou zastoupeny z 29 %. Lidové noviny nemají ve vedení 

redakce žádnou ženu, vedoucí pozice v rubrikách zastávají z 26 %. Ani v Hospodářských 

novinách nejsou žádné ženy ve vedení redakce, ve vedoucích pozicích jednotlivých rubrik a 

příloh, je jedna žena, což tvoří podíl zastoupení 14 %. Ve vedení redakce iHNed.cz sedí 

projektová manažerka, šéfredaktor a jeho 2 zástupci, což indikuje, že jsou ženy zastoupeny 

z 25 %. Vedoucí pozice domácího a zahraničního zpravodajství, kultury a dalších rubrik pak 

ženy zastávají ze 42 %. A konečně server Aktuálně.cz, jehož vedení sestává z šéfredaktora a 

jeho zástupkyně, tvoří tedy z 50 % ženy. Vedoucí pozice pak zastávají editoři a vedoucí rubrik, 

kde jsou ženy zastoupeny z 19 %. 

Jak autorka výzkumu upozorňuje, struktura redakcí je rozdílná a liší se i v rámci jednoho 

vydavatelského domu. V potaz byly brány pozice označené ve struktuře redakce jako vedoucí 

a porovnávána byla pouze oddělení související s poskytováním informací. Vrcholný 

management vydavatelských domů do výzkumu zahrnut nebyl, protože je společný hned 

několika redakcím najednou (skupina Mladá fronta DNES, iDNES.cz, Lidové noviny vedle 

skupiny Hospodářské noviny, iHNed.cz a Aktuálně.cz).85 

Na tomto místě by se nabízelo prezentovat zjištění, která by odhalovala genderové 

rozložení redakcí českých zpravodajských médií i na ostatních pozicích než jen vedoucích a 

manažerských. K této problematice je ale obtížné nalézt spolehlivá data. Volek a Jirák uvádějí, 

že novinářky v České republice představují podíl zhruba 40 %, další statistiky, které prezentují, 

ale nezahrnují kategorii genderu.86 V globálním výzkumu GMMP, který monitoruje genderové 

aspekty ve více než stovce zemí, Česká republika zahrnuta není.  

Dílčí data na toto téma nabízejí také vysokoškolské kvalifikační práce. Nejčastěji se 

zaměřují na možný vliv genderu v různých aspektech novinářské profese.87 

1.5 Sportovní novinářky 

Mnozí autoři a mnohé autorky se domnívají, že sport pomáhá utvářet a udržovat ve 

společnosti mužský hegemonický88 řád, v němž muži zaujímají mocenské postavení a 

                                                 
85 Mahdalová, Kateřina. Jak média ovlivňují realitu? [online]. 2012-06-21 [cit. 2017-01-05]. Dostupné z: 
http://www.datovazurnalistika.cz/jak-media-ovlivnuji-realitu/ 
86 Volek, Jirák 2005: 25 
87 Např. Zemanová 2010, Zapalačová 2010, Erwerthová 2011, Kudláčková 2012, Vochocová 2013, Vajbarová 
2017. 
88 Hegemonii vysvětluje například Hargreaves jako formu kontroly založenou na přesvědčování, nikoli nátlaku. 
Je výsledkem reakcí lidí na hodnoty, které podporují společenské vztahy a mocenské struktury. Jednotlivci 
v klíčových společenských institucích (např. vzdělání či média) se tak podílejí na zachovávání sociálních norem 
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maskulinita je více ceněná než femininita. K tomu podle některých napomáhají masová 

média.89  

Zatímco v zahraničí je k dispozici celá řada studií, které se zabývají genderovou 

problematikou ve sportovních redakcích, v českém prostředí je o tuto oblast projevován velmi 

malý zájem. Nejenže neexistují data o zastoupení žen a mužů v redakcích sportu, ale těžko 

bychom hledali i výzkumy přibližující zkušenosti a pracovní podmínky žen a mužů, kteří v nich 

pracují.  

Snad jediným pokusem je diplomová práce Ondrejkové, která zkoumala prostředí 

sportovní redakce České televize. Autorka jej označuje jako „výrazně maskulinní“. Konstatuje 

mimo jiné, že ženy ve zkoumané redakci působí na nižších pozicích než jejich kolegové, což 

přisuzuje odlišným ambicím a profesním cílům.90 

Jedná-li se o konkrétní data, vybírám bakalářskou práci Hanzlové, která přinesla 

poměrně zajímavý vhled do problematiky nerovného zastoupení mužů a žen na řídících a 

rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích v České republice. Kvantitativním 

šetřením zkoumala 65 národních sportovních organizací sdružených v České unii sportu a 

konstatovala, že na pozicích spojených s rozhodováním a řízením dominují muži. Zkoumané 

organizace čítaly 483 členů, z nichž 423 bylo mužů.91 Pouze v šesti organizacích92 byla na 

vedoucí pozici žena.  

Přehled o roli žen v české sportovní žurnalistice nabízí Klub sportovních novinářů ČR 

(dále jen KSN).93 Ten registruje 412 aktivních členů, z nichž 29 je žen, což odpovídá zhruba 7 

% z celkového počtu.94 Toto číslo je však třeba brát s rezervou, protože ne všechny členky KSN 

jsou producentkami mediálního obsahu a zároveň ne všechny producentky mediálního obsahu 

jsou členkami KSN. 

Zmapovat poměr mužů a žen ve sportovních redakcích zpravodajských médií v České 

republice se zdá být smělý úkol. Ačkoliv se nejedná o primární cíl této práce, uvádím některá 

orientační data, která jsem získala během psaní této práce.95 Mediální skupina Mafra, pod 

                                                 
(jako je domnělá maskulinita a femininita), které je mohou nakonec utlačovat. Ve sportu je mužská hegemonie 
silnější a odolnější vůči změnám než v jiných oblastech kultury (1994: 23). 
89 Např. Duncan a Messner 1998 
90 Ondrejková 2017: 117-120 
91 Data byla sesbírána v roce 2015 
92 Konkrétně se jednalo o organizace těchto sportů: aerobic, badminton, jezdectví, krasobruslení, moderní 
gymnastika, triatlon. 
93 Klub sportovních novinářů sdružuje profesionální novináře, televizní a rozhlasové reportéry, fotoreportéry a 
filmaře, kteří se zabývají převážně sportovní problematikou. Funguje od roku 1923. 
94 Emailová komunikace se sekretariátem KSN [online], 5. května 2017 
95 Kde není uvedeno jinak, jedná se o data, která mi poskytly účastnice mého výzkumu. Je tedy nutné brát je jako 
orientační a vnímat je pouze jako ilustrační prvek.  
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kterou spadá Mladá fronta DNES, Lidové noviny a servery iDNES.cz a lidovky.cz zaměstnává 

více než 20 zaměstnanců a několik externistů. Záměrně používám mužský rod, protože v jejich 

řadách nepracuje žádná žena.96 Mediální dům Economia sdružující Hospodářské noviny, 

servery iHNED.cz a Aktuálně.cz, taktéž žádnou ženu nezaměstnává. Dlužno podotknout, že 

Hospodářské noviny a iHNED.cz se sportu již několik let věnují spíše marginálně.97 

Aktuálně.cz svou sportovní redakci má, působí v ní pouze muži.98 Redakce Českého rozhlasu 

Radiožurnál čítá přibližně 12 zaměstnanců, z nichž jedna je žena. V rádiu Impuls sedí redaktor, 

redaktorka a editor. Přibližně 15 lidí pracuje ve sportovní redakci České tiskové kanceláře, 3 

z nich jsou ženy. Redakce Práva je propojená se servery sport.cz a novinky.cz, společná redakce 

zaznamenává asi 15 členů, ženy jsou zastoupeny ve dvou případech – jedna píšící redaktorka, 

jedna tvořící video obsah. Údaje o zastoupení žen v České televizi je obtížné získat. Pokud jde 

o redaktorské a moderátorské pozice, respondentky odhadují, že z celkového počtu zhruba 50 

lidí, je více než pětina žen. Podle webových stránek v televizi působí 9 reportérů a 5 

reportérek.99 Z hlediska genderového pohledu si Česká televize vede v porovnání s ostatními 

médii obstojně. Podobně je na tom i společná redakce deníku Sport a iSport.cz, která sestává 

z asi 51 mužů a 10 žen100. Tištěnou verzi deníku připravuje z tohoto počtu přibližně 23 mužů a 

2 ženy. Zbylí se starají o webovou verzi a video obsah. Data týkající se televize Nova jsem 

získala pouze dílčí, proto je s přihlédnutím na jejich úplnost nebudu uvádět.  

Zahraniční výzkumy nepřinášejí příliš optimistická data ohledně vyrovnaného 

zastoupení žen ve sportu. Autorky Hardin a Shain, které se hojně věnují problematice genderu 

a sportovních médií ve Spojených státech amerických, zkoumaly sportovní redakce padesáti 

deníků. Uvádějí, že v roce 2001 v nich bylo zaměstnáno pouhých 13 % žen. Některé redakce 

byly tvořeny pouze muži. Dále zpozorovaly, že ženy ve většině případů zaujímají pozice 

postavené níže v profesní hierarchii (administrativní pozice, řadové redaktorky).101 Pro bližší 

pochopení kontextu uvádím data organizace American Society of News Editors (ASNE), která 

každoročně zkoumá diverzitu v amerických redakcích. Ta odhaduje, že v roce 2016 ženy tvořily 

                                                 
96 Jedná se o data platná pro centrální redakci nikoli regionální redakce. Nyní příležitostně pomáhá na webu 
lidovky.cz jedna redaktorka. Emailová komunikace [online], 18. května 2017. 
97 Luboš Kreč, šéfredaktor politického zpravodajství a publicistiky, vidí v odklonu od sportovního zpravodajství 
v Economii prostý důvod: „už před lety jsme usoudili, že to pro nás a naše čtenáře není taková priorita“. 
Emailová komunikace [online], 24. dubna 2017. 
98 Emailová komunikace s Pavlem Tomáškem, šéfredaktorem Aktuálně.cz, [online], 24. dubna 2017. 
99 Z webových stránek lze dále vyčíst, že sportovní redakci dále tvoří 6 fotbalových komentátorů, 5 hokejových, 
9 komentátorů ostatních sportů. Branky, body, vteřiny zastupuje 7 mužů, 1 žena. Tyto údaje pokládám za 
orientační. Z rozhovorů, které jsem prováděla, vyplynulo, že v ČT působí velké množství externistů a externistek.  
100 Údaj o zastoupení žen obsahuje i další články mediální produkce jako jsou grafičky či korektorky. 
101 Hardin, Shain 2005: 22  
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přibližně třetinu pracovní síly.102 Tolik pro srovnání podílu žen ve zpravodajství a ve 

sportovním zpravodajství. 

V Nizozemí, jak ukazuje průzkum, jsou ženy a etnické minority ze sportovní 

žurnalistiky téměř vyloučeny. Studie ukázala, že ženy jsou zastoupeny z 6 %, etnické minority 

pak 1,6 % z celkového počtu zaměstnaných.103  

Švýcarští badatelé se zaměřili na vedoucí pozice ve švýcarském tisku. Zatímco post 

nejvyšší, tedy šéfredaktorský, byl ženou obsazen jen v jednom případě, pozice vedoucích 

jednotlivých sekcí byly ženami zabrané z 21 %. Žádná z nich však nevedla sekci sportu.104 

Tento stručný průřez slouží jako ilustrace skutečnosti, že sportovní žurnalistika je nejen 

v České republice doménou mužskou. Jaké jsou příčiny genderové nerovnováhy ve sportovních 

redakcích, s jakými obtížemi se ženy ve své profesi setkávají a jaké jsou jejich zkušenosti? Tyto 

otázky se pokusím osvětlit v následujících podkapitolách, v nichž sumarizuji zjištění vybraných 

studií a výzkumů. 

1.5.1 Být kompetentní… 

Některé výzkumy hovoří o existenci genderové předpojatosti a naznačují, že na ženy ve 

sportu je ve srovnání s mužskými kolegy nahlíženo automaticky jako na méně věrohodné. 

Ordman a Zillmann ve své studii z roku 1994 předkládají zjištění, že podle publika jsou 

sportovní redaktorky obecně méně kompetentní. Podle nich je „pohlaví výhodou pro muže, pro 

ženy znamená přítěž“.105 S tím souhlasí Etling a Young, kteří se dotazovali vysokoškolských 

studentů a studentek, jak vnímají ženy sportovní reportérky a muže sportovní reportéry. 

Nezávisle na pohlaví, respondenti i respondentky shledávají muže nejen kompetentnější, ale i 

autoritativnější.106 Přestože se většina badatelů a badatelek shodne v tom, že jistá míra 

předpojatosti publika vůči ženským sportovním reportérkám skutečně existuje, jsou i tací, kteří 

tuto hypotézu ne zcela potvrdili.107 

Z pozice žen samotných je patrné, že předsudky vnímají, ať už ze strany publika nebo 

od svých kolegů či nadřízených. Hardin a Shain dotazníkovým šetřením zjistily, že 85 % 

dotazovaných sportovních novinářek stále věří, že diskriminace na základě pohlaví je v oblasti 

                                                 
102Asne. 2016 Survey. [online]. 2016-09-09 [cit. 2017-03-17]. Dostupné z: 
http://asne.org/content.asp?contentid=447. Více žen působilo v internetových médiích než v tištěných. Celkem 
ženy zaujímaly 38 % v denním tisku a 50 % v internetových zpravodajských organizacích. 
103 Claringbould, Knoppers, Elling 2004: 709-710 
104 Schoch, Ohl, Elling 2011: 191 
105 Ordman, Zillmann 1994: 73-74 
106 Etling, Young 2007: 126-127 
107 Např. Gunther, Kautz, Roth 2011 
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sportovní žurnalistiky přetrvávajícím problém. 87 % účastnic výzkumu odpovědělo, že to ženy 

mají v profesi obtížnější než jejich mužské protějšky.108 

1.5.2 …znamená být krásná 

Atraktivita se zdá být v kontextu sportovní žurnalistiky stejně významným faktorem, 

jako je kompetence. Jak poukazují některé výzkumy,109 řada sportovních reportérek nezaujímá 

jen svými novinářskými schopnostmi, ale i svým vzhledem. Obzvláště u televizního 

zpravodajství je atraktivita reportérek okolností, na kterou je kladen velký důraz.110  

Význam přitažlivosti popsaly dřívější studie,111 podle kterých jsou atraktivní osoby 

vnímány jako důvěryhodné, sociálně a intelektuálně kompetentní a lépe přizpůsobitelné nežli 

neatraktivní lidé. Z toho vyplývá, že zejména audiovizuální média by měla větší prospěch 

z atraktivních reportérek. Jak uvádí Davis a Krawczyk: „Pokud jsou kompetence a odbornost 

jedinými kvalitami, které médium vyhledává, pak může platit, že čím atraktivnější žena, tím lepší 

kandidátka.“112 Autoři dále varují, že pokud se jedná o vysoce atraktivní ženy, může naopak 

dojít k opačnému efektu, protože tyto ženy mohou být vnímány jako méně důvěryhodné.113 

1.5.3 Spolupráce s mužskými kolegy 

Z rozhovorů, které vedla de Bruin s novináři i novinářkami, odhalila způsoby, jakými 

ženy minimalizují svou ženskou identitu, aby se co nejvíce přizpůsobily mužům a mohly se 

kariérně posouvat vpřed. Dospěla k závěru, že „identifikace s tradičním pracovním étosem 

mužů a profesními hodnotami... se zdá být nástroj, který vylučuje napětí a polarizaci 

pohlaví“.114  

V tomto ohledu mohou být ženy v situaci, kdy je potřeba se podílet na (mužských) 

rituálech jako jsou například hovory o sportu. Jisté však je, že tyto rituály mají pramálo 

společného se schopností vykonávat svoji práci.115 Zde van Zoonen dodává, že účast na těchto 

zavedených rituálech však není pouze o tom mezi muže zapadnout a stát se „jednou z kluků“, 

ale znamená také přizpůsobení se nepsaným pravidlům, která muži zavedli a podle kterých by 

se měly ženy chovat.116 

                                                 
108 Hardin, Shain 2005: 812 
109 Např. Skerski 2006 
110 Např. Allen 2003, Engstrom a Ferri 1998 
111 Např. Patzer 1983 
112 Davis, Krawczyk 2010: 16 
113 Tamtéž 
114 de Bruin 2004: 13 
115 Helgesen 2003: 28-29 
116 van Zoonen 1998: 33 
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Robinson se věnovala studii kanadských zpravodajských redakcí a dobrala se ke 

zjištění, že maskulinní přístup k profesní praxi je dlouhodobě zvýhodňován a že ženy a zástupci 

menšin sebe sami musejí brát jako „jiné“. Redakční prostředí je protkané celou řadou 

symbolických praktik – od vtipkování, přes soutěživost, až po hospodskou tradici. Podle 

Robinson se alkoholových dýchánků, při kterých se utváří a posiluje pánský klub, mohou 

účastnit jen bezdětné novinářky.117 Autorka se dále domnívá, že většina žen v redakci se nesnaží 

stát „jednou z kluků“, ale za určitých okolností pak strategicky využívá svého pohlaví.118 

1.5.4 Pohlaví jako výhoda 

Mnoho novinářek považuje „být ženou“ při výkonu své profese jako výhodu, potvrzují 

realizované studie.119 To vyplynulo i z výzkumu z roku 2000. Ženy se podle něj domnívají, že 

do zpravodajství umí vnést „lidskou perspektivu“ a že jejich přítomnost v redakci má vliv na 

výběr a prezentaci zpráv. Zároveň ale řada z nich trvá na tom, že „zpráva je zpráva“, tedy nemá 

co do činění s pohlavím.120  

Liesbet van Zoonen podotýká, že ženy disponují „ženským pohledem“ („womanview“), 

což se projevuje jejich zvýšeným zájmem o publikum, souvislosti a kontext zpráv, o kterých 

referují, zaměřením se na zkušenosti spíše než na výsledky a také mají sklon využívat jako 

zdroje ženy častěji než muže.121 

Důležité je poznamenat, že ačkoli mohou novinářky svou rodovou identitu považovat 

za strategicky výhodnou, vyjadřují zároveň postoje a názory shodné s mužskými. Autorky se 

domnívají, že „je to zčásti proto, že ženy musí přijmout dominantní (mužské) zpravodajské 

hodnoty a praktiky, aby se v profesi prosadily“.122 

1.5.5 Sportovní novinářky jako „tokeny“ 

Existují různé teoretické pohledy na to, jak může nerovnoměrné zastoupení žen 

posilovat stereotypní nahlížení a marginalizovat statut žen ve sportovní žurnalistice. Jedním 

z těchto pohledů je teorie tokenismu, o které jsem hovořila v kapitole 1.2.2.1 a kterou aplikuje 

studie Hardin a Witheside. Za tokeny jsou označovány menšinové skupiny, které konstituují 

méně než 15 % celkové pracovní síly na trhu.123 Ačkoliv zastoupení žen v žurnalistice za 

                                                 
117 Robinson in Vochocová 2013: 34 
118 Robinson 2004: 187 
119 Např. Hardin a Shain 2008, van Zoonen 1998 
120 Chambers et al. 2004: 103, 106 
121 Tamtéž: 104-105 
122 Tamtéž: 105 
123 Hardin, Witheside 2009: 631 
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posledních několik let stouplo, v případě sportovní žurnalistiky zůstávají ženy v minoritě a lze 

je tedy v profesi v rámci této teorie prohlásit za tokeny. 

Jak poznamenává Kanter, tokeni se nízkým počtem vůči dominantní skupině vymykají 

a být odlišný od ostatních může negativně ovlivnit chování a postoje jednotlivce. Kanter se dále 

domnívá, že u zaměstnanců – tokenů lze pozorovat větší fluktuaci a také náchylnost práci 

opustit.124 Způsoby, jakými se tokeni s těmito situacemi vyrovnávají, jsou různé. Sportovní 

novinářky se podle studií Hardin a Shain poměrně často snaží prokázat své schopnosti („prove 

themselves“)125, jiné své pohlaví potlačují tak, že staví profesní identitu jako primární. 

V pozdější studii jedna z žen vypověděla, že jejím cílem je, aby ji kolegové brali jako „jako 

jednu z nich“.126 

Na pracovišti mají tokeni malý vliv a stávají se častějším předmětem sexuálního 

obtěžování a diskriminace, což jsou dva problémy, se kterými se ženy ve sportovní žurnalistice 

historicky potýkaly.127 

Jak bylo již řečeno, převaha mužů ve sportu a médiích může podporovat hegemonickou 

maskulinitu. K tomu ale Hardin a Witheside podotýkají, že by bylo „příliš zjednodušující [...] 

vidět ženy jako pasivní oběti“128, přesto ale tato hegemonie může v jejich profesním vývoji 

představovat značné výzvy. 

1.5.6 Spokojená? Skoro. 

Průměrná kariéra sportovních redaktorek trvá 10 let a většina žen během ní nedosáhne 

na řídící a manažerské pozice.129  

Podle dosavadních výzkumů jsou ženy pracující ve sportu se svou profesí celkově 

spokojené. Nestěžují si na mzdu, nadřízené, kolegy, kolegyně ani na druh práce, ale problém 

vidí v (ne)možnostech kariérního růstu, uvádí Smucker.130  

Podobně se vyjadřovaly i respondentky Hardin a Shain o rok později, podle nichž jsou 

příležitosti pro ženy ve sportu lepší než kdy jindy. Přitom více než polovina z dotazovaných 

uvedla, že se na pracovišti setkala s diskriminací a 72 % žen zvažovalo, že profesi opustí. 

Hlavními příčinami je dlouhá pracovní doba, relativně nízký plat a také znovu nevalné 

příležitosti vedoucí k pracovnímu povýšení. Respondentky také uvedly, že mají pocit, že nejsou 

                                                 
124 Hardin, Witheside 2009: 631 
125 Hardin, Shain 2005: 811 
126 Hardin et al. 2008: 72 
127 Hardin, Witheside 2009: 632 
128 Tamtéž: 629 
129 Hardin, Shain 2005: 23 
130 Smucker et al. 2003: 401 
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brány vážně zejména ze strany sportovních fanoušků.131 Profese jako taková si od většiny 

dotazovaných vysloužila kladné hodnocení: „je to neuvěřitelně obohacující a vzrušující 

zaměstnání“132. Diskriminaci na základě pohlaví, v tomto případě ženského, je brána jako nutná 

součást zaměstnání.133 

Rozhovory s 26 ženami ze sportovního vysílání ukázaly, že jejich zkušenosti z tištěných 

a vysílacích médiích nejsou příliš rozdílné. Respondentky vyjadřovaly znepokojení nad 

nízkými šancemi posunout se do manažerských řad a zmiňovaly také neférové zacházení, které 

hraje do karet jejich mužským kolegům.134  

1.5.7 Odchod z profese 

Jak už jsem zmiňovala v předchozích řádcích, snaha prokázat svou kompetenci je 

poměrně častým jevem, s nímž se sportovní novinářky musejí potýkat. Řada výzkumů 

poukazuje na to, že jde o jeden z důvodů, kvůli kterému ženy kariéru opouští.135 Také se ale 

jedná o důvody týkající se práce a rodiny136 nebo skleněného stropu.137 V důsledku toho, že 

ženy profesi opouští, zůstávají sportovní redaktorky nepoměrně mladší a méně zkušené než 

muži a tím podle Hardin a Witheside „šlapou vodu a nemohou učinit větší pokroky“.138  

Obdobně hovoří i starší data, podle nichž ženy vyjadřují frustraci nad tím, že práci 

musejí obětovat velké množství času, což mnohdy koliduje s rodinnými povinnostmi. 

Východiskem je pouze z práce odejít - není nic, co by mohlo tuto frustraci vykompenzovat, a 

to ani přijde-li řeč na možné povýšení. Respondentky také přiznávají přetrvávající pohlavní 

diskriminaci, která ale pro většinu není dostatečným důvodem z profese odejít.139 

Creedon a Cramer zjistily, že žurnalistika je pro ženy a muže aktuálně méně atraktivní 

profesí než tomu bylo v minulosti. Za příčiny označují „rychlé technologické změny“ a „vyšší 

nároky na délku pracovní doby při stejném platovém ohodnocení“140. Ženy dále uvádějí 

časovou nepružnost, nízké platové ohodnocení, neuspokojivý prostor pro zpracovávání 

vlastních témat, o něž se zajímají, nedostatečný mentoring a podporu, píše Everbach a 

                                                 
131 Hardin, Shain 2005: 24 
132 Tamtéž: 28 
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Flournoy. Autoři konstatují, že novinářské organizace nerozumějí potřebám svých zaměstnanců 

a zaměstnankyň, zejména pak jde-li o druhé jmenované.141 

1.5.8 Jak ze situace ven? 

Odborníci navrhují několik opatření, která by mohla pomoci zlepšit situaci žen 

pracujících ve sportu. Klíčové je posílit zastoupení žen a překonat kritickou hranici 15 %, 

čemuž by měla pomoct snaha mediálních organizací ženy zaměstnávat a na pozicích si je 

udržet. V rámci vyššího početního zastoupení by se pak ženy mohly cítit jistější při překonávání 

názorů a postojů, které zpochybňují jejich legitimitu. Kritická hranice by také mohla pomoci 

zvýšit povědomí o obtížích, které ženy v profesním životě potkávají, obzvláště pak jde-li o 

balancování mezi rodinou a prací.142  

Dosáhnout 15 % hranice může být nelehké. Například studie sportovních editorů 

odhalila, že se čtvrtina z nich domnívá, že ženy jsou „přirozeně méně sportovně založené“ a 

„přirozeně méně se zajímají o sport“ než muži. Pouze 59 % editorů cítilo povinnost zaměstnávat 

ženy ve svých řadách.143 

Pro ženy je obtížnější proniknout do neformálních sítí. Kanter používá výraz „patronát“ 

(„sponsorship“)144 pro vysvětlení vztahu mezi zaměstnanci (obvykle na nižších pozicích), 

kterých se ujímají kolegové z vedoucích pozic a jako jejich „patroni“ jim poskytují asistenci 

všeho druhu – od mentoringu po méně formální záležitosti jako je síťování nebo pozvání na 

společenské akce. Podle Kanter je patronát cenný z toho důvodu, že navenek vytváří dojem 

moci a o to je významnější pro ženy.145 

Witheside a Hardin upozorňují, že pokud jde o sportovkyně, jejich zdatnost je stále 

bagatelizována s odvoláním na femininitu. Změna způsobů, jakými je o ženských sportech 

reportováno, je rozhodujícím faktorem k řešení trvale nedostatečné diverzity ve sportovní 

žurnalistice. Podle autorek je pravděpodobné, že sportovní novinářky nebudou plně 

akceptovány do té doby, než si ženy vyslouží respekt ve sportu jako takovém.146 
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2 Metodologická část 

V předchozí části jsem se věnovala existující teorii spjaté s předmětem mého zkoumání. 

V části metodologické pak představím cíl práce, formuluji výzkumné otázky, charakterizuji 

kvalitativní výzkum a vysvětlím důvody, které mě vedly si tento přístup vybrat. Popíšu, jakým 

způsobem docházelo ke sběru dat, jakou metodu dotazování jsem vybrala a proč. Dále 

vysvětlím, jak probíhal výběr respondentek a mediálních organizací. V neposlední řadě 

objasním, jak došlo k vyhodnocování dat a letmo se dotknu i etiky a limitů výzkumu. 

 

2.1 Cíl práce a výzkumné otázky 

Cílem mé práce je odhalit, jak sportovní novinářky pracující v redakcích klíčových 

českých zpravodajských médií promlouvají o své profesi. Skrze jejich osobní zkušenosti se 

pokusím určit přítomnost případných genderových aspektů, které mohou jejich práci 

ovlivňovat. Rozhovory jsou koncipované jako otevřené a obsahují obecné otázky týkající se 

pracovních zkušeností či náplně až po velmi konkrétní genderově zaměřené dotazy. Zde ale 

nechávám respondentkám prostor téma genderu samostatně nastolit. Dále se zaměřuji na míru 

(ne)spokojenosti v profesním životě respondentek a identifikaci důvodů, z nichž 

(ne)spokojenost pramení. Zajímají mne například individuální přání a sny, které by si 

respondentky v profesi rády vyplnily, a ptám se i na to, jak si představují budoucnost svoji a 

profese. Seznam otázek, na které se respondentek shodně dotazuji, je přílohou této práce.  

Vochocová se ve své disertaci inspiruje de Bruin a „vydává se dál než ke sčítání těl“147 

a já v tomto ohledu souhlasím s tím, že statistická data o počtech žen ve zpravodajských 

(sportovních) redakcích jsou užitečná, ale aby bylo možné zjistit, co je pod povrchem, je nutné 

vést výzkum dál a nezůstávat u prostého počítání. I z toho důvodu se zaměřuji na kvalitativní 

výzkum konkrétních profesionálek a nikoli na sběr tvrdých dat. Svá zjištění se ale v žádném 

případě nebudu pokoušet zobecnit a aplikovat na celou populaci sportovních novinářek a už 

vůbec ne na podobu sportovních redakcí v České republice. 

 

 

 

 

                                                 
147 Vochocová 2013: 76-77 



30 

Výzkumné otázky tedy zní: 

 

 Jak sportovní novinářky mluví o své profesi, zejména s důrazem na pracovní 

podmínky, svoji pozici v profesním kolektivu a domnělé příčiny těchto jevů? 

 Jak sportovní novinářky vnímají roli pohlaví ve své profesi? 

o Vnímají pohlaví jako důležitý faktor? 

o Jaké to je, být ženou ve své profesi? 

 Jak sportovní novinářky promlouvají o tom, jak je práce naplňuje? 

 Jaká jsou očekávání sportovních novinářek ohledně jejich budoucnosti v profesi a 

možného vývoje profese, jak obecně, tak z hlediska genderových vztahů? 

 

2.2 Přístup: kvalitativní výzkum 

Ve snaze zodpovědět výzkumné otázky jsem zvolila kvalitativní výzkum. Metodolog 

Creswell ji definuje jako „proces hledání porozumění založený na různých metodologických 

tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník a výzkumnice 

vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech 

účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.”148  

Jak píše Hendl, základními metodami kvalitativního výzkumu jsou pozorování, texty a 

dokumenty, rozhovory a audio či video záznamy.149 Výzkum kvantitativní oproti tomu využívá 

statistických šetření, experimentů, strukturovaných pozorování a obsahových analýz.150 

Vedle specifických metod pracuje kvalitativní výzkum i s určitým typem dat, těmi jsou 

měkká data, zpravidla ve formě dlouhých slovních spojení.151 Ta jsou získávána pomocí delšího 

či intenzivního kontaktu s jedinci, při němž se výzkumník a výzkumnice pokouší získat hlubší 

vhled na předmět studie, jeho logiku a pravidla.152 

Analýza a interpretace dat probíhá postupně. Hendl vysvětluje, že kvalitativní 

výzkumník/ce „konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí 

a (…) vytváří podrobný popis toho, co pozoroval a zaznamenal.”153 Na rozdíl od výzkumu 
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kvantitativního smyslem kvalitativního není podat zobecněný pohled, nýbrž přinést 

kontextuální porozumění.154 

Kvantitativní metody by mému záměru nemohly posloužit, neboť využívají silně 

strukturovaného sběru dat. Data jsou poté pomocí statistických metod analyzována a získané 

výsledky se výzkumníci snaží verifikovat pomocí předem formulovaných hypotéz.155 

Limity kvalitativního výzkumu se přisuzují zejména přílišné subjektivitě a vzhledem k 

omezenému počtu účastníků také obtížím se zobecňováním výsledků. Dalším nedostatkem 

může být jeho neprůhlednost a malá transparentnost, které vznikají mimo jiné v momentě, kdy 

nejsou jasně uvedeny důvody, které výzkumníky vedly například k volbě respondentů, či 

postupy, jakými prováděli analýzu. V neposlední řadě u tohoto typu výzkumu, ostatně jako u 

kvantitativního výzkumu, hrozí riziko ovlivnění průběhu a výsledku badatelem či 

badatelkou.156  

Jak již bylo napsáno, v této diplomové práci byl zvolen kvalitativní postup. Ten je totiž 

vhodným prostředkem ke zkoumání interpretací aktérek a porozumění jejich zkušeností a jeho 

cílem je hlubší porozumění zkoumané problematice. 

2.3 Technika sběru dat 

Volba techniky sběru dat je závislá na výzkumném problému a odvíjí se od zvoleného 

typu kvalitativního přístupu. Podle van Zoonen jsou nejčastější metodou sběru dat při výzkumu 

mediálních organizací hloubkové rozhovory, zúčastněná pozorování a skupinové rozhovory.157  

Pro účely svého výzkumu jsem jako metodu sběru dat zvolila polostrukturované 

rozhovory. Ačkoliv se jedná o interview s předem naplánovanými otázkami, dovoluje tazateli 

improvizovat, neboť jeho hlavním cílem zůstává co nejvěrněji popsat zkušenosti a vnímání 

respondentů a respondentek.158 I z toho důvodu jsem s každou respondentkou hovořila 

samostatně, abych eliminovala případný ostych, který by u skupinového rozhovoru mohl nastat.  

2.3.1 Polostrukturované rozhovory 

Podle Hendla je polostrukturované dotazování jakousi střední cestou, kterou kvalitativní 

dotazování nabízí. Vyznačuje se totiž předem stanoveným účelem a osnovou a zároveň velkou 

                                                 
154 Tamtéž: 55 
155 Hendl 2008:  44-47 
156 Tamtéž: 50-53 
157 van Zoonen 1994: 135 
158 van Zoonen 1994: 137 
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pružností. Hendl dále upozorňuje, že silně strukturované interview není v kvalitativním 

výzkumu vhodné, protože výzkumník/ce utváří rozhovor vlastním obrazem.159  

Polostrukturovaný rozhovor, někdy také označovaný jako rozhovor pomocí návodu, 

sestává ze seznamu otázek či témat, o kterých je třeba pohovořit. Na pořadí otázek nezáleží, 

důležité je, aby tazatel získal informace, které povedou k objasnění stanoveného problému. 

Dotazovanému navíc dovoluje do průběhu rozhovoru vnést vlastní názory a perspektivy. Také 

lze využít tzv. sondážní otázky, když badatel narazí na nečekané a přitom relevantní téma.160 

Mým cílem je zachytit individuální zkušenosti sportovních novinářek a poznat, jak 

vnímají samy sebe v dané profesi. Polostrukturované rozhovory se jeví jako ideální metoda, 

kterou při mém výzkumu použít. 

Konkrétní otázky, které jsem respondentkám položila, jsem sestavila na základě 

odborných článků, studií a výzkumů, které jsem nastudovala v rámci sestavování teoretické 

části této práce tak, abych byla schopna na samém závěru odpovědět na stanovené výzkumné 

otázky. 

Každé respondentce jsem předem sdělila, jak dlouho předpokládám, že bude rozhovor 

trvat161 a čeho se obecně týká. Délka rozhovorů se lišila – nejkratší trval 26 minut, nejdelší pak 

1 hodinu a 39 minut.162 Osm z devíti rozhovorů proběhlo v neformálním prostředí, nejčastěji 

v kavárně, jeden se odehrál v budově České televize ve společných prostorách, kde se mohl 

posadit prakticky kdokoli. Průběh rozhovoru to nijak nenarušilo, naopak toto prostředí přispělo, 

podobně jako u zbylých osmi rozhovorů, k uvolněné atmosféře. Jistá míra vstřícnosti byla 

s některými respondentkami navázána ještě před osobním kontaktem, protože nás propojil 

společný známý. Tuto skutečnost považuji za výhodu. Jak uvádí Hendl, získání přístupu je 

časově náročné a je vhodné se mu věnovat delší dobu před počátkem akce.163  

Rozhovory probíhaly podle stanoveného návodu, ale v některých případech jsem pořadí 

otázek měnila podle výpovědí respondentek a aktuální situace. Rozhovory jsem zaznamenávala 

na diktafon a ujistila jsem se, že nahrávání dotazovaným nevadí. Respondentkám jsem také 

znovu připomněla, že výzkum je anonymní a že v mé práci nebude možné rozpoznat jejich 

identitu. 

                                                 
159 Hendl 2008: 165-166 
160 Hendl 2008: 174 
161 Předpokládaná délka byla 40 minut.  
162 Průměrná délka rozhovorů činila přibližně 49 minut. 
163 Hendl 2008: 194 
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Nahrávky ani přepisy rozhovorů k práci nepřikládám, protože by z nich bylo patrné, 

která respondentka se za nimi skrývá. Pro výzkumné účely k přepisům mohu umožnit přístup, 

jsou uloženy v mém osobním archivu. 

2.3.2 Výběr respondentek a mediálních organizací 

V první řadě jsem stanovila konkrétní zpravodajská média, z nichž jsem posléze 

respondentky vybírala. Kritériem byla čtenost / sledovanost / poslechovost164, celonárodní 

působnost a serióznost média165.  

S ohledem na co největší možnou diverzifikaci vzorku jsem oslovila pracovnice v 

tištěných, rozhlasových, televizních, internetových médiích a tiskové agentuře. Jednalo se o 

soukromá média i média veřejné služby. Řídila jsem se metodou účelového vzorkování, ve 

které padá volba na informačně bohaté případy. Jejich počet a výběr závisí na účelu studie.166  

Respondentky jsem hledala v těchto médiích: Mladá fronta DNES, deník Sport, Právo, 

Lidové noviny, Hospodářské noviny, televize Nova, Česká televize, rádio Impuls, Český 

rozhlas radiožurnál, Česká tisková kancelář a neopomenula jsem internetové verze uvedených 

tištěných médií, tj. sport.cz167, iDnes.cz, iSport.cz, lidovky.cz, iHNed.cz, pro vysokou čtenost 

jsem připojila i server Aktuálně.cz. Z výpovědí mých respondentek vyšlo později najevo, že 

hranice mezi tištěným a internetovým médiem nejsou vždy zcela vymezené a že novinářky 

mnohdy tvoří obsah pro obě verze. Proto by nebylo vhodné internetové verze opomíjet. Ačkoliv 

deník Sport a příslušný server iSport.cz jsou ryze sportovní média a tím se od zkoumaných 

médií liší, pro jejich čtenost považuji za relevantní je do výběru zařadit.168 Některá média jsem 

později z výzkumu musela vyřadit, protože jejich sportovní redakce nezaměstnávaly žádnou 

ženu. 

Mým původním záměrem bylo oslovit pouze pracovnice, které jsou v dané organizaci 

zaměstnány (v ideálním případě na plný úvazek a nepracují jako externistky). Domnívala jsem 

se, že tak získám relevantní respondentky. V průběhu sběru dat jsem však zjistila, že poměrně 

velké množství pracovnic vykonává práci externě a jejich zkušenosti z pracovního prostředí 

                                                 
164 Vybírala jsem nejčtenější, nejsledovanější či nejposlouchanější médium v dané kategorii. Například v rámci 
rozhlasového vysílání jsem oslovila rádio Impuls, komerční stanici s nejvyšší poslechovostí (dle aktuálních dat 
RadioProjektu) a jako protipól jsem vybrala Český rozhlas Radiožurnál jako zástupce média veřejné služby. 
Nejednalo se tedy o druhou nejposlouchanější stanici v České republice (ČRo je aktuálně na 4. místě v 
poslechovosti), ale šlo o nejposlouchanější stanici v rámci své kategorie (tj. veřejnoprávní rozhlasové médium). 
165 Deníky Blesk a Aha! jsem pro jejich bulvárnost z výzkumu vyřadila. 
166 Patton in Hendl 2008: 152 
167 Stránka sport.cz je internetovou verzí sportovní rubriky deníku Právo 
168 Deník Sport je podle aktuálních dat Media projektu třetím nejčtenějším celostátním deníkem. Čtenější je jen 
Blesk a Mladá fronta. Vyšší čtenost vykazuje deník Metro, ten jakožto bezplatný deník do výzkumu neřadím.  
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jsou obdobné, tudíž se řadových zaměstnanců téměř neliší. V mém výzkumu několik 

externistek vystupuje. Považuji za příhodné tento jev zmínit, přestože ve výzkumu nehraje 

žádnou roli. Dotazování se zúčastnily také dvě ženy, které tou dobou pracovaly na zkrácený 

úvazek, protože byly částečně na mateřské dovolené. 

Jak jsem již uvedla, kontakty a doporučení na některé konkrétní redaktorky jsem dostala 

od známého, který mi také poskytl potřebné kontaktní údaje a na začátku působil jako klíčový 

informátor.169 Část respondentek jsem kontaktovala emailem, část telefonicky a v jednom 

případě jsme se spojily na sociální síti. Ve většině případů jsem rozhovory realizovala do 14 

dní od počátečního kontaktu. 

Respondentky jsem volila také s ohledem na „patřičnou zkušenost“ („appropriate 

experience“) v dané oblasti.170  Jak později vyšlo najevo, jedna z respondentek na pozici 

působila méně než dva měsíce, a proto jsem uvažovala ji z výzkumného vzorku vyřadit. 

Z prostředí sportovní redakce měla ale předchozí zkušenost, což jsem nakonec shledala jako 

relevantní argument pro její zařazení. 

Oslovené novinářky z drtivé většiny zastávaly pozice redaktorek. Jedna z novinářek 

pracovala jako koordinátorka programu, tedy zodpovídala za to, jaké mediální obsahy sportovní 

redakce produkuje. Jedna fungovala jako píšící editorka. Během výzkumu jsem zjistila, že 

editorské pozice jsou hierarchicky zdaleka nejvyššími posty, jaké ženy ve zkoumaných médiích 

obsazují. Zmíněnou funkci koordinátorky je obtížné hierarchicky zařadit, z mého pohledu je 

ekvivalentní k pozici editorské. Pozice šéfredaktorské a vedoucích redakcí připadaly mužům. 

Na jaře v roce 2017 jsem uskutečnila celkem 9 rozhovorů. Mé respondentky byly 

pracovnice těchto médií: Český rozhlas Radiožurnál, Česká tisková kancelář, Česká televize, 

rádio Impuls, deník Sport, iSport.cz, Právo171. Z uvedených médií jsem vždy hovořila s jednou 

ženou172, pouze v případě iSport.cz jsem záměrně zvolila dvě redaktorky, které se podílejí na 

tvorbě audiovizuálního obsahu. S podobnou logikou jsem zapojila i dvě redaktorky České 

televize, každá z nich se zaměřuje na odlišné sportovní odvětví. Respondentky jsem se snažila 

vybírat tak, abych docílila pestrého vzorku s ohledem na věk, profesní zkušenosti, míru zapojení 

do rozhodovacích procesů, typ média a sportovní odvětví. 

                                                 
169 Klíčový informátor je jedinec, který zná výborně dané prostředí a dokáže své znalosti vyjádřit. Výzkumník/ce 
se prostřednictvím něho dostává k informacím, která by sám/sama obtížně získal/a. (Hendl 2008: 194) 
170 Lindlof, Taylor 2002: 179 
171 V případě Práva pak redaktorka přispívá i do spřízněné internetové verze sport.cz. 
172 V několika případech šlo také o jedinou reprezentantku ženského pohlaví. 
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Ve sportovních redakcích Aktuálně.cz, iHNed.cz, lidovky.cz, iDnes.cz, Mladá fronta 

DNES, Lidové noviny a Hospodářské noviny v době výzkumu nepracovala jediná žena. 

Respondentku z redakce televize Nova se mi nepodařilo pro výzkum získat. 

2.4 Vyhodnocení dat 

Kvalitativní materiál ve formě transkripcí rozhovorů se podle Hendla „interpretuje 

s cílem zachytit smysluplně komplexitu zkoumaných jevů a případů sociálního světa“ a při 

analýze jde o „systematické nenumerické organizování dat s cílem odhalit témata, 

pravidelnosti, datové konfigurace, formy, kvality a vztahy“173. Doslovná transkripce nahraných 

rozhovorů je způsob, kterým postupuji i já ve snaze nalézt ve výpovědích klíčové koncepty. 

Komplikací při vyhodnocování je u kvalitativních dat jejich nestrukturovanost. 

Vyznačují se svou kontextuálností a jejich interpretace je doplňována plnými citacemi částí 

rozhovorů. Konec sběru dat závisí na výzkumníkovi/nici a jejich rozhodnutí, že bylo dosaženo 

výzkumného cíle.174  

Sesbíraná data jsem systematicky uspořádala a použila jsem techniku dvojího kódování 

podle Esterberg. Materiály jsem důkladně pročítala, vyhledávala jsem důležité koncepty a 

jednotlivé výroky jsem rozřazovala do kategorií a témat, ve kterých jsem hledala shodné vzory 

či odchylky. Po této fázi otevřeného kódování, která se používá zejména v zakotvené teorii, 

jsem přistoupila k zaostřenému kódování. Jeho smyslem je data znovu projít a hledat 

podrobnosti ve stanovených klíčových tématech a kategoriích, vytvářet specifičtější skupiny a 

podskupiny a identifikovat, která data jsou pro daný fenomén důležitá.175  

2.5 Etika výzkumu 

Etické otázky jsou důležitým aspektem při realizaci společenskovědního výzkumu.  

Ochota veřejně sdělovat podrobnosti ze svého soukromí není u všech lidí stejná, proto 

je zachování soukromí jedním z běžných požadavků výzkumu. I z toho důvodu v mém 

výzkumu vystupují respondentky anonymně. Hendl ale upozorňuje, že anonymita nemusí být 

dokonalým řešením, protože v určitých aspektech může dojít k odhalení.176 

Na samém začátku je nutné položit si otázku, zda respondentkám sdělím kompletní 

záměr výzkumu, obzvlášť pokud jde o zaměření na genderové aspekty. Podle Ersterberg je 

zatajení v některých případech nutné, aby výzkum vůbec mohl proběhnout. Bez částečného 

                                                 
173 Hendl 2008: 223 
174 Tamtéž  
175 Esterberg 2002: 158-162 
176 Hendl 2008: 153-154 
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zatajení podle ní může dojít ke zkreslení dat.177 S ohledem na toto doporučení jsem 

respondentkám sdělovala, že se zaměřuji na profesi sportovních redaktorek a zkoumání jejich 

pracovní zkušenosti. Genderový faktor jsem explicitně nezmínila, ale novinářky jej mohly 

odtušit tím, že mě zajímá výlučně zkušenost žen. 

2.6 Omezení výzkumu 

Některé limity kvalitativního výzkumu popisuji v předchozích oddílech. Nevýhody 

kvalitního přístupu leží v nemožnosti výsledky replikovat a zobecňovat, jsou platné jen pro 

případ dané studie. Hlavním, a pro můj výzkum stěžejním přínosem, ale je, že kvalitativní 

výzkum umožňuje pochopit komplikované jevy a jejich kontext.178 

Získaná data mohou být také ovlivněna nejen ze strany výzkumníka/ce, jeho/její 

subjektivitou, ale i ze strany respondentů/tek. Lze předpokládat, že mé respondentky při 

polostrukturovaných rozhovorech nemusejí vypovídat zcela otevřeně či zcela pravdivě a že na 

některé otázky nebudou chtít odpovídat vůbec. 

                                                 
177 Esterberg 2002: 70-71 
178 Hendl 2008: 50 
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3 Empirická část 

Předchozí část patřila vymezení přístupu a charakteristice kvalitativního výzkumu, který 

jsem použila pro svůj výzkumný záměr. V nadcházející kapitole této práce analyzuji sesbíraná 

data, hledám společné znaky a vybírám klíčové koncepty, které se shodně objevovaly napříč 

realizovanými rozhovory. 

O výběru respondentek a mediálních organizací hovořím v kapitole 2.3.2. Jak jsem 

uváděla, celkem jsem uskutečnila 9 rozhovorů se sportovními novinářkami pracujícími 

v různých typech zpravodajských médií. Protože zúčastněným garantuji anonymitu, používám 

označení R1 až R9 a kde je to možné, záměrně nespecifikuji médium, ve kterém mluvčí působí. 

Sportovních novinářek není v České republice mnoho, v textu mohlo by dojít k jejich snadné 

identifikaci.  

3.1 Základní charakteristiky respondentek 

Věk respondentek se pohyboval mezi 24 a 46 lety179. Většina z nich má dokončené 

vysokoškolské vzdělání, často v oborech příbuzných k žurnalistické profesi (žurnalistika, 

mediální studia), ale i ke sportu jako takovému (sportovní management, fyzioterapie). Doba 

působení na aktuální pozici se různila od 2 měsíců až po 15 let,180 nicméně majorita 

respondentek měla předchozí zkušenosti z redakčního prostředí.181  

3.2 Ve sportu od malička 

Kladný vztah ke sportu zmiňují bez výjimky všechny dotazované a naprostá většina 

přiznává, že sport byl součástí jejich dětského a rodinného života, ať už v roli pasivní nebo 

aktivní. Osobnosti otců se zdají být vlivným faktorem při rozhodování o budoucím profesním 

směřování. Podle Messnera sport nese odkaz tradice, která se předává po generacích z chlapce 

na chlapce. Během tohoto procesu se maskulinita a účast ve sportu stává očekáváním.182 Pro 

pět respondentek byly účast nebo sledování sportu něčím, co společně sdílely s otcem, bratrem, 

ale i s ostatními členy rodiny: 

                                                 
179 Průměrný věk respondentek je asi 33 let. 
180 Průměrná doba působení respondentek na aktuální pozici je asi 6,4 let. 
181 Průměrná doba působení respondentek v oboru je bezmála 11 let. Oborem chápu redakční prostředí jako 
takové, nevztahuji jej nutně na oblast sportu. Jedna z respondentek například uvedla, že se v předchozím médiu 
věnovala sportu a zároveň financím: „Finance jsem dělala, protože jsem se prokecla před šéfem, že mám státnice 
z ekonomie.“ (R2). Jiná se svěřila: „Když jsem se vracela po mateřský, ve sportu nebylo místo... Přesunuli mě do 
domácí redakce [...]“ Respondentky uváděly i různé druhy praxí a brigád, které lze jistě považovat za zkušenosti, 
ale do doby působení v oboru je nezapočítávám. 
182 Messner 1990: 439 
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R6: Hokeji jsem se věnovala od malička, tím, že brácha hrál, taťka chytal, tak jsem na 

zimáku trávila dost času...[...] a domluvila se... [...] jestli bych nemohla v nějakých 

šestnácti, sedmnácti jezdit s nima (s lokálním hokejovým týmem – pozn.) na zápasy... 

Takže jsem jezdila s naším áčkem a dělala jsem od šestnácti v regionální televizi sport. 

R9: [...] můj otec je novinář, od malička jsem v tom vyrůstala, chtěla jsem to dělat. 

Sledovala jsem fotbaly, formule 1... Nechybí mi ale, že nedělám fotbal… Víc mě bavily 

ty krasobruslení a ty živý sporty. 

R4: [...] Kdybych si mohla vybrat, tak dělám v hokeji, protože jsem hokej vlastně hrála. 

Můj brácha hrál do juniorů na Slavii, táta trénoval, do teď trénuje, hraje. Jsme hokejová 

rodina [...]. 

Přestože reprezentace žen a mužů v mediálních obsazích není předmětem této práce, 

považuji za příhodné poukázat na skutečnost, kterou uvádí Messner. Mediální obsahy 

z převážné části vyplňuje sport mužů, o sportovkyních a ženských sportovních událostech 

média referují poskrovnu. Výjimku tvoří zásadní sportovní klání, jako jsou olympijské hry a 

jiné mezinárodní soutěže.183 Ačkoliv přítomnost žen a ženských sportů v médiích narůstá, muži 

a mužský sport je vůči ženskému exponovaný. Respondentky vzpomínaly na pravidelné rituály, 

jak v dětství u televize sledovaly různé sportovní přenosy. S ohledem na nepoměrné zastoupení 

žen ve sportovních médiích, mohou dívky z médií přijímat odlišné signály, než muži. 

R8: [...] U nás v rodině jsme sport sledovali při sportovních nedělích v televizi, takže 

jsem měla přehled. Navíc jsme se s tátou hodně hecovali, takže třeba skoky na lyžích – 

sázeli jsme se. Sport mě i zajímal. Četla jsem Gól, Stadion... 

U některých novinářek se vztah ke sportovnímu zpravodajství zrodil až v průběhu času. 

Jedna respondentka se svěřila, že v ní zájem probudil konkrétní předmět a vyučující na vysoké 

škole. Její nadšení pak vyústilo ve studentskou brigádu v jednom z pražských rádií, kde začala 

svou kariéru ve sportu. Podobnou shodou okolností se k profesi dostala i jiná respondentka. Na 

doporučení kamaráda poslala do redakce jednoho sportovního média svůj životopis. Ačkoliv 

neměla téměř žádné zkušenosti ze zpravodajství, šéfredaktor ji nabídl práci v nově se 

rozbíhajícím formátu video reportáží. 

                                                 
183 Messner et al. 1993: 122 
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3.3 Genderové odkazy ve výpovědi sportovních novinářek a vliv 
genderu v profesi 

Genderové odkazy se ve výpovědích novinářek vyskytovaly spontánně, ač ne u každé 

respondentky. Nejčastěji byly uváděny v souvislosti s nízkým zastoupením žen ve sportovních 

redakcích. Novinářky na tuto skutečnost nepoukazovaly, pouze faktický stav konstatovaly 

(„jsem jediná sporťačka“)184. Jedna z novinářek vyjádřila obavu, že ve společnosti stále 

převládá přesvědčení, že „sport je záležitost chlapů“.185 To je zřejmé například z reakcí okolí 

(„jsou překvapený, že holka dělá ve sportovní redakci“)186, z jednání některých kolegů („někdo 

na vás nahlíží“)187, nebo z reakcí sportovních fanoušků, zejména pak v internetových diskuzích 

(„čtu názory, že bysme to neměly dělat“)188. Dvě respondentky se od ostatních lišily tím, že ve 

svých výpovědích genderových odkazů používaly velmi málo. Jistou diskriminaci pohlaví ale 

jedna z nich nepřímo potvrdila tvrzením, že ženy nejsou v nevýhodě, pokud jde o menší 

sporty.189  

Respondentky se jednohlasně domnívaly, že profese sportovní novinářky je ženám 

v současné době otevřená a popíraly, že by v tomto ohledu docházelo k diskriminaci. Převládal 

názor, že se ženy dostávají spíše do obrazového zpravodajství například proto, že „chtějí být 

vidět, prodat to svoje ,holčečenství`“190, také proto, že mediální organizace sledují ekonomické 

cíle, přičemž „(ženy – pozn. aut) ty chlapy upoutají“ a v neposlední řadě jsou ženy „oživení, 

přinesou tomu, co chlap nemůže“: 

R6: Ty ženský jsou takový oživení mi přijde... Ty chlapi to berou moc seriózně, 

profesionálně, neříkám, že ženský ne, ale jsou takový jiskrnější, ta ženská tomu přinese 

to, co chlap nemůže. 

Obrazové zpravodajství se také ukazuje jako jediné místo, kde se ženy dostanou i ke 

sportům, které jsou v profesním diskurzu sportovní žurnalistiky přiřazovány výhradně mužům, 

                                                 
184 „Kromě naší produkční, která objednává linky na stadiony a dělá honoráře... jsem jediná sporťačka. Ještě 
jsme měli jednu, která taky odešla do PR, takže jsem tam sama.“ (R5) 
185 „[...] Pořád si myslim, že je tady zakořeněný nějaký ten pitomý stereotyp, že sport je záležitost chlapů a tím 
pádem by i o něm měli psát chlapi, protože oni tomu samozřejmě rozumí nejlíp.“ (R2) 
186 „[...] někdo si klepe na čelo, někdo to ne, že obdivuje, ale je příjemně překvapený, ty reakce jsou různý. 
Nejsou negativní, to určitě ne, ale spíš jsou (lidé – pozn. aut.) překvapený, že holka dělá ve sportovní redakci.“ 
(R5) 
187 (R9) 
188 [...] na internetových diskuzích, kde je to anonymní, tak tam často čtu názory, že bysme to neměly vůbec 
dělat.“ (R6) 
189 „[...] tyhle sporty, kde to není fotbal, hokej, tak to tolik nepřekvapí (že ve sportu pracuje žena – pozn. aut.). U 
tenisu nikoho nepřekvapí, že jsem žena.“ (R7) 
190 „Holky budou přibývat, školy je chrlí. Budou chtít být vidět... kde můžou prodat to svoje holčečenství.“ (R8) 
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tj. fotbal a hokej.191 Například respondentky pracující jako píšící redaktorky (příp. editorky) pro 

tištěná či internetová média se věnují pouze sportům, jako jsou cyklistika, vodáctví, běh, 

krasobruslení, motorismus, lyžování, atletika a podobně. Žádná z nich nepíše o fotbalu nebo 

hokeji, to jsou sporty, které v příslušných redakcích zpracovávají jejich kolegové. Podobná 

logika se objevuje i v redakcích rozhlasových. Je zajímavé, že zatížení těchto sportů genderem, 

se projevuje jak v promluvách žen, tak mužů. Respondentky v souvislosti s hokejem nebo 

fotbalem vypověděly:  

R2: To sportovní prostředí je specifický, protože když čteš kolikrát ty komentáře těch 

lidí, tak obzvlášť ty holky asi musí trpět. Ty holky, co dělají fotbal, hokej. Komentáře 

od pitomců co ženskou nesnesou. 

R5: [...] jednou jsem se zapojila do nějaký internetový diskuze o fotbale a samozřejmě, 

že mě tam většina lidí posílala k plotně. Takových lidí je myslím hodně. 

R6: [...] jednou se mě (jméno redaktora anonymizováno – pozn. aut.) zeptal, co teda 

jako chci v tý televizi dělat, protože jsem tam jen v něčem pomáhala. Tak jsem mu řekla, 

že bych chtěla dělat hokej... Tak se mi vysmál. [...] ať si nemyslím, že bych se tam 

mohla někdy prosadit... Další sezónu jsem startovala jako hokejová reportérka. 

R8: [...] Mám kolegu, kterému je (věk anonymizován – pozn. aut.) a ten mi tehdy řekl: 

„Já jsem (jméno anonymizováno – pozn. aut.), já tady dělám fotbal a vy si dělejte, co 

chcete!“ Divila jsem se, že dělá jenom fotbal a co dělá, když má dovolenou. Ale on 

nemá dovolenou, když se hraje fotbal. A když je nemocnej? Není nemocnej! 

Jedna z redaktorek vzpomínala na příhodu, kdy se jako začínající novinářka objevila 

s mikrofonem v ruce na fotbalovém hřišti a jeden z trenérů směrem k ní pronesl: „Ženská ve 

fotbale? Tak to je už možný úplně všechno!“.192 Podobné zážitky mají i jiné respondentky, i 

když přiznaly, že šlo o situace spojené spíše se začátky profese. U jedné redaktorky zazněl 

názor, že o fotbale nepíše ráda, protože se necítí dostatečně erudovaná a protože by podle ní 

„na to ti chlapi zareagovali“.193 Na otázku, zda si ženy myslí, že fotbalu či hokeji rozumí stejně 

                                                 
191 I zde jsou ženy limitovány – dosáhnou na redaktorské pozice, nikoli na komentátorské (ty jsou považovány za 
prestižnější). 
192 R8 
193 „Sama o sobě někdy váhám, jestli je to úplně ono... Když bych měla psát něco o fotbale, musela bych se 
poradit s fotbalovým oddělením... ujistit se. Tam by na to ti chlapi zareagovali.“ (R9) 
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dobře jako muži, se mi nedostalo jednoznačné odpovědi. Zůstává tedy otázkou, zda se ženy 

těchto sportů vzdávají dobrovolně, protože o nich referovat nechtějí, anebo proto, že o nich 

v důsledku stereotypního nahlížení referovat nemohou. Tato zjevná diskriminace je, zdá se, 

některými brána jako součást profese, kterou jedna z respondentek dávala do kontextu s 

výrokem „sportovní redaktor rovná se chlap“.194 Podle ní je například nereálné, aby žena 

komentovala některý z „mužských“ sportů a stejný názor má i její nadřízený: 

R5: [...] Ale náš šéf řekl, že k těmto dvěma sportům patří chlap, takže já můžu 

maximálně někde točit na ploše. 

Ačkoliv jde o velmi zjednodušující charakteristiku, v diskurzu sportovní žurnalistiky by 

bylo možné rozlišovat témata na tvrdá (hokej, fotbal) a měkká (ostatní sporty). 

Tvrzení, že televizní oblast sportovní žurnalistiky je pro některé ženy jednodušší, 

nepřímo podporuje svým výrokem i jedna z respondentek pracujících v televizní oblasti, kde se 

věnuje jak hokeji, tak příležitostně i fotbale.  

R1: [...] nevim, jestli bych zvládla to tištěný (zpravodajství – pozn. aut.) [...] já osobně 

přiznávám, že bych nezvládla psát o fotbale. 

Nutno podotknout, že video obsah v nejmenovaném médiu zpracovává jen ona s 

kolegyní, se kterou se o veškerá témata dělí, tudíž není možné témata distribuovat mezi muži a 

ženami. 

Stereotypní výroky nezaznívají pouze ve vztahu k ženám. Samy respondentky 

vypovídaly stereotypně ve vztahu k mužům, mužským sportům, sportovcům („ten mužskej 

sport vypadá líp“ nebo „fotbalisti jsou machýrci“) ale i k ženám, ženským sportům a 

sportovkyním („fyzicky... ty ženský na to nejsou uzpůsobený“ nebo „ženskej kolektiv je 

specifickej“).  

3.4 Pohlaví jako strategická výhoda 

Respondentky shodně vypovídaly o tom, že ženské pohlaví může být v určitých 

ohledech strategická výhoda. Tento argument rezonoval v rozhovorech velmi významně. 

                                                 
194 „Vždycky se tak nějak bralo: sportovní redaktor rovná se chlap. I chlapi mají lepší, třeba když jsou na fotbale 
nebo na hokeji, lepší hlas.. Ženská ho má vyšší, aby ječela ,gól`... i v České televizi jsou holky jako reportérky 
na ploše, ale nekomentujou ty zápasy.“ (R5) 



42 

Ženské pohlaví se jako výhoda nejčastěji projevuje v situacích, kdy mají redaktorky za úkol 

realizovat se sportovci rozhovor. Objevovaly se zmínky o tom, že sportovci rozhovory 

poskytují raději ženám, protože se jim těžce odmítají: 

R5: [...] když jsou ženy v mix zóně a točí tam rozhovory, tak i když je ten chlap 

naštvanej po nějakým neúspěšným výkonu, tak ta ženská se mu těžce odmítne. [...] Mě 

opravdu nepošlou do prdele jako kolegu chlapa.“ 

R6: [...] vím stoprocentně, že kdybych byla chlap, tak bych některý rozhovory ani 

nedostala... a i takhle, když člověk mluví s těma tiskovejma z klubů, tak kolikrát říkají 

„jé, to je dobře, že jsi tady ty, že nepřijel někdo z kolegů“. 

Jako domnělou příčinu toho, proč jsou ženy sportovci lépe přijímány, respondentky 

uváděly „komunikativnost“ a fakt, že jsou „příjemné“. Jedna z redaktorek si myslí, že žena muže 

dokáže „uvolnit“ a „rozesmát“ a „zalaškovat si“195 s ním. Vesměs se tedy jedná o 

charakteristiky, o kterých se ženy domnívají, že mužům chybí.  

Jedna z novinářek popsala, že výhod svého pohlaví mohla využívat až po nějakém čase. 

Nejprve si musela vybudovat respekt u kolegů. Uvedla také, že posměch a neúcta byly vyvolané 

nízkým věkem a museli se nimi vyrovnávat redaktoři i redaktorky: 

R3: [...] když jsem nastoupila a byla jsem mladý tele, tak to bylo dost drsný. Přišlo mi, 

že si na tebe leccos dovolej. Ale pozor – ne hráči, vůbec ne... [...] ale třeba takový ty 

zajetý novináři, ty starý, ty střední generace, padesátníci a takhle. To bylo docela 

nepříjemný... otázky „co ty tady jako budeš dělat?“ [...] vysmáli se třeba mým otázkám... 

Nejdřív jsem si připadala blbá, ale pak mi došlo, že nejsem! 

Ženy spatřují výhody být ženou i v pracovním kolektivu. Tím, že jsou v menšině, si je 

kolegové „hýčkají“ a jsou na ně „hodnější“. Služebně starší respondentky také zmiňovaly, že 

tuto výhodu mají i proto, že v médiu působí dlouho: 

                                                 
195 „Když to není nic ve stresu po prohraným zápase, ale točej se takový ty rozhovory, různý volnočasový, do 
magazínů, tak si myslim, že ta ženská dokáže toho chlapa uvolnit, rozesmát. Zalaškovat si.“ (R4) 
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R5: [...] Takže si myslím, že spíš mě poslechnou než kolegu... A taky vědí, že jsem tam 

delší dobu. Jsou slušní, galantní, přinesou mi jídlo [...]. 

Z rozhovorů pravidelně vyplývalo, že se senioritou se mohou pojit jisté výhody (výjezd 

na olympiádu, pružná pracovní doba). Jak některé respondentky uváděly, trpělivost je jedna 

z vlastností, která by sportovním novinářkám neměla chybět.196 

Drtivá většina respondentek konstatovala, že od nadřízených se jim mimořádného 

zacházení nedostává a popřela, že by k nim byl nadřízený někdy shovívavější než k mužům. 

Zde některé novinářky vyzdvihovaly skutečnost, že žena „to má těžší“ a když udělá chybu, 

„dají jí to sežrat“. Nehovořily o nadřízených, tento argument vztahovaly spíše ke konzumentům 

mediálních obsahů.  

Jedna z novinářek uvedla, že výhodou je pro ni i to, že je sportovních novinářek málo. 

Z toho důvodu je pro sportovce a sportovkyně zapamatovatelnější a snáze pak navazuje kontakt. 

3.4.1 Ženský pohled 

Jedním z dalších pozitiv, které ženy přinášejí do profese, je podle nich ženský pohled, 

o němž hovořím v teoretické části práce. Univerzální popis toho, v čem ženský pohled spočívá, 

z rozhovorů nevzešel, každá respondentka jej vidí vlastní optikou. Lze ale prohlásit, že ženský 

pohled je něco, o čem ženy vědí a čeho využívají. Obzvlášť v kontextu sportovní žurnalistiky, 

kde je žen výrazně méně, pak může být ženský pohled přínosem, který by mohl být ceněn i ze 

strany redakce. Respondentky ženský pohled asociují s otevřeností, příjemným vystupováním, 

pozorností na detail: 

R5: [...] Myslím, že ženy mají jinej pohled na sport. Vnímají to trošku jinak, tím 

ženským pohledem... A dokážou si všimnout věcí, kterých si ten chlap nevšimne, 

různých detailů. Někdy poslouchám chlapy, ptají se na úplný fakt nesmysly. Takový to 

klasický „jak jste viděl ten gól“ [...]  

R8: [...] dívala jsem se na fotbal na spoustu věcí úplně jinak [...] a říkala jsem si: „proč 

mají všichni zastrčený ty dresy v těch trenýrkách a jenom ten a ten je mají vytahaný? 

Má to nějakej smysl, že se jim třeba líp běhá?“ Takový blbosti, co chlapa nenapadne, 

                                                 
196 „[...] dneska je typický, hlavně pro mladý, že si myslí, že bude všechno hned... ale tady je to tak, že se musíš 
od toho eléva vypracovat. Není to tak, že přijde mladý kluk do redakce a bude čekat, že bude psát o fotbalové 
reprezentaci. Tak to nefunguje. (R2) 



44 

tomu je to putna. Měla jsem ženskej pohled. [...] není zatíženej výkonem nebo 

výsledkem. Rozšíří to téma. 

3.5 Vlastnosti dobré sportovní novinářky 

Účastnice výzkumu zmiňovaly komunikativnost, dravost, přátelskost a sebevědomí jako 

klíčové vlastnosti, kterými by sportovní novinářka měla disponovat.  Vyzdvihovaly nutnost mít 

ostré lokte, být spolehlivá, pracovitá a odolná vůči stresu. Jedna respondentka také uvedla, že 

je důležité „mít v sobě kus chlapa“ a „nedávat najevo ženské emoce“. Nežádoucí je naopak 

projev arogance a egoismu.  

3.6 Slaďování osobního a profesního života jako indikátor 
spokojenosti v profesi 

Majorita respondentek uvedla, že je práce naplňuje a uspokojuje, zřídka vyjadřovaly 

nespokojenost. Všechny dotazované však přiznaly, že odchod z profese někdy zvažovaly nebo 

právě zvažují. Obecně lze říct, že nespokojenost u respondentek saturuje v momentě197, kdy 

přemýšlejí o založení rodiny, ale z časových důvodů se jim to jeví jako nereálné. Přehodnocují 

své priority a práci již nestaví na vrchol žebříčku hodnot. Zároveň se jim nechce uchýlit ke 

krajnímu řešení a povolání opustit, proto se hromadí pocity nespokojenosti. Mladší novinářky 

jsou flexibilnější, ačkoliv jsou si vědomy dlouhých hodin a budoucího obtížného sladění kariéry 

s rodinným životem („časovej management člověk neřeší, když je mu dvacet let“)198. 

Novinářky, které mají děti, pracují v rámci úlev, tj. mají buď upravenou pracovní dobu, pracují 

příležitostně z domova, a nebo jim vedoucí v různých aspektech vychází vstříc. Zde je vidět 

shoda s výsledky výzkumu Tracy Everbach,199 která vyvodila, že klíčový je nadřízený a jeho 

vůle vyjít zaměstnancům s dětmi vstříc: 

          R5: [...] Taky mi šéf říkal, že když to nebude nutný a nebude se nic dít, tak už v 5 

můžu odejít. Takže podpora šéfa. Domluvili jsme se na tom. V tomhle je to skvělý. 

 

           R7: [...] Ta pracovní doba je různá. Když nic nemám (závody, soutěže, tiskové 

konference apod. – pozn. aut.), pracuji z domova. V redakci máme dvě porady týdně. 

V redakci nemusím být fyzicky... Přitom nejsem externistka, to mám velkou výhodu. 

                                                 
197 Hovořily takto respondentky ve věku mezi 30 a 35 lety. 
198 (R7) 
199 Viz kapitola 1.3.3 
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V domácí redakci to třeba takhle nefunguje. [...] Teď s dětma mi záleží na tom, že můžu 

jít i o hodinu dřív z práce. To je teď dobrý. Je to díky dobrýmu vedení. [...] důvěra 

vedení je důležitá. 

R8: [...] co budu dělat, když tu práci miluju – co kdybych byla těhotná..? Fakt takhle 

jsem přemýšlela. Ale v tu dobu, kdy to přišlo, tak to bylo dle mě akorát tak dobře. [...] 

Odešla jsem na mateřskou a když byl malýmu rok a půl, tak mi zavolala tehdejší 

šéfredaktorka (název média anonymizováno – pozn. aut.) [...] jestli bych nešla dělat 

k nim. Já jsem jí řekla: „já mam malý dítě“ a ona: „to já vim...“ [...] Nevzala jsem to 

hned. [...] nechtěla jsem ho (dítě – pozn. aut.) ošidit. A ona (šéfredaktorka – pozn. aut.) 

se ptala: „máš doma počítač? A máš mail? Tak my ti dáme mikrofon a nemusela bys 

chodit do rádia, to by ti pomohlo?“ Divila jsem se, že to jde. Jsem tam 13 let [...] a já to 

vlastně pořád dělám tak. 

Míra pružnosti práce je u poslední respondentky oproti ostatním významná, což by se 

dalo přičíst věku a zkušenostem.200 Pružná pracovní doba je podle ní zároveň způsob, jak je 

možné být dlouhodobě spokojená a koordinovat jak pracovní, tak osobní život. Vysedávat 

v redakci by zvládala jen obtížně, považuje to za zbytečné, prostředí redakce označuje jako 

stresové („můj jedinej stres je když dítě dostane špatnou známku ve škole“).201 

Jedna z respondentek – matek sice pracuje na zkrácený úvazek,202 ale další flexibilitu 

ze strany zaměstnavatele nezaznamenává. Na můj dotaz, zda existuje řešení pracovat 

příležitostně z domova, reagovala: 

R9: Asi je důležitý být tam (v kanceláři – pozn. aut.) [...] A vůči těm kolegům je to 

nespravedlivý, oni jsou v práci... Asi by se to úplně nesetkalo se souhlasem, abych 

pracovala z domova. Nejsem tam sama, jsou tam tatínkové, tak proč by mně někdo 

vycházel vstříc. 

                                                 
200 Jde o nejstarší respondentku, jak věkově, tak služebně. 
201 „Možná je to tím, že v té redakci nejsem každý den... Když jsem v redakci, sedím tam a potřebuju něco zařídit 
a ten někdo mi nebere telefon, je to něco jiného než doma, kde v té pauze jdu dělat třeba oběd. Takhle jsem v té 
redakci úplně demotivovaná. Nežiju ve stresu, ale je to tím, že nedělám v té redakci. Je tam stres i od kolegů... 
Můj jedinej stres je, když dítě dostane špatnou známku ve škole.“ (R8) 
202 Na 6 hodin denně. 
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Z její výpovědi lze usuzovat, že politiky, které by v jistých ohledech zvýhodňovaly 

pracovníky a pracovnice s dětmi, v dané organizaci absentují. Na druhou stranu, žádná 

z respondentek nehovořila o konkrétních politikách, vždy pouze o osobě nadřízeného. 

Novinářky s dětmi dále přiznávaly, že by profesi bylo obtížné vykonávat bez podpory 

rodiny. Ačkoliv je „práce koníčkem“, zároveň je to „to, co v konečným důsledku nejvíc 

komplikuje život“:203 

R9: [...] Musíte mít kolem sebe lidi, kteří pomáhají – babičky, dědečky... Při plném 

úvazku to sice bude náročnější, pak ale děti budou mít kroužky... 

Primární odpovědnost za rodinu, děti a domácnost na sebe respondentky berou 

automaticky. Jedna z novinářek staví rodinný a profesní život do opozice a myslí si, že se bude 

muset rozhodnout pro jedno nebo druhé, protože výkonem současné práce by „okrádala 

rodinu“204. U drtivé většiny, podobně jako vyplývá z výsledků zahraničních studií, ale 

nepřevládal názor, že mít rodinu znamená profesi opustit. Zajímavé je, že takto promlouvaly 

zejména novinářky, které už potomky mají, anebo ty, které děti sice nemají, ale z praxe u 

ostatních kolegyň vidí, že se tyto dvě roviny dají skloubit.  

Hypotéza, že má role matky souvislost s nízkými (nebo dokonce žádnými) profesními 

ambicemi respondentek, se jeví jako diskutabilní, ale je přinejmenším k zamyšlení. Za kariérní 

sen novinářky typicky označovaly olympiádu (tedy událost, nikoli posun výše v hierarchii), 

která je obecně považována za výsost seniorních pracovnic a pracovníků.205 O možnosti 

posunout se na vyšší pozice hovoří váhavě, nikoliv nereálně: 

R8: [...] Nabízeli mi, že bych mohla dělat editora, tak jsem odpověděla, že nevím, jestli 

by mě to bavilo a chtěla jsem dělat to, co dělám teď. Nechci se toho vzdát. [...] Jsem tu 

ta lopata, ale já jsem tou lopatou ráda. 

Podobně se vyjadřovala i jiná respondentka, kterou vyšší pozice neláká, protože by se 

musela vzdát aktuální pracovní náplně a ta ji baví.206 Jak uvádím výše, tyto názory se objevují 

                                                 
203 R7 
204 „Jsou holky, který to zvládají (sladit profesní a osobní život – pozn. aut.) a strašně je za to obdivuju, ale 
nedovedu si představit, že bych obojí zvládla. Chápu, že když pracuješ s tím dítětem 2 roky doma, že strašně 
chceš mezi ty lidi, ale přijde mi, že strašně okrádáš tu rodinu. Když jdeš někam na poloviční úvazek, tak jdi tam 
třeba dopoledne, ale tady to není práce, která by se dala dělat dopoledne.“ (R6)  
205 „Taky bych se ráda podívala na nějakou olympiádu. [...] jako... jo, olympiáda jo, ale třeba za 20 let, to jsou 
lidi, který to třeba dělaj 20 let. Jezdí pořád ty stejný. (R4) 
206 „Ti, co jsou výš, míň píšou. Neláká mě to.“ (R7) 
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častěji u žen, které jsou matkami. Bezdětné respondentky vyjadřovaly zájem o pozice v jiných 

(podle nich prestižnějších) mediálních organizacích, o pozice týkající se sportu, ale nikoliv 

novinářské profese. Překvapivým zjištěním je fakt, že se u žádné respondentky (u mladší, ani 

starší) neobjevila touha po řídicích nebo vedoucích pozicích. 

3.7 Plusy a mínusy profese 

O časové náročnosti promlouvají sportovní novinářky shodně jako o nevýhodě profese, 

zároveň ji považují za nutnou součást, s níž je nutné se smířit.207 Některé novinářky vidí kvůli 

tomu problém i v obtížnosti najít si partnera a věnovat se mu.  Jiným nevyhovuje, že nemají 

dostatek času samy na sebe, na své přátele, na své aktivity. Objevují se také zmínky o nízkém 

platovém ohodnocení, stále větším penzu práce, stresovém prostředí, nutnosti zpracovávat 

nechtěná témata. Tyto motivy jsou velmi podobné těm, které identifikovali Everbach a 

Flournoy v prostředí amerických redakcí a jsou nápadnější u respondentek, které denně 

docházejí do kanceláře. 

R6: [...] Už je toho moc, mám toho plný zuby [...] potřebuju změnu. [...] práce přibejvá, 

stresu přibejvá, peníze jsou stejný. [...] Chci se věnovat věcem, co jsou pro mě důležitý 

– to jsem já, rodina a tak.  

R2: [...] I třeba víkendy bojuji, musím je některé odsloužit, nemůžeš si nic naplánovat. 

Mám sice volno v týdnu, ale co mám dělat sama doma... [...] přítele nemám... Blbě se 

hledá s takovým vytížením. 

Nejmladší respondentka hovořila o tom, že je pro ni složité budovat vztah, protože se 

soustředí na práci a na partnera by beztak neměla čas.208 Z její výpovědi vyplývá, že práce je 

pro ni momentálně na prvním místě. Jde o demonstraci myšlenky, o níž hovoří Hardin a 

Witheside. Mladší a méně zkušenější novinářky tolerují oproti svým starším kolegyním 

časovou náročnost práce, což vede v konečném důsledku k tomu, že v profesi zůstávají mladší 

a méně zkušené novinářky, zatímco starší a zkušenější ji opouštějí.209 Nutno podotknout, že 

                                                 
207 „Když jsem začala s manželem, tak jsem mu řekla, že víkendy si spolu moc neužijeme, protože víkendy budu 
v práci. Já vlastně celý volný víkend mám jen, když si vezmu dovolenou. Jinak aspoň ten 1 den víkendu jsem 
v práci.“ (R5) 

208 „Přijde mi to těžký budovat nějakej vztah, jsem hlavně v práci a snažím se dávat nejvíc tý práci. Teď hlavně 
nemám potřebu si někoho hledat, protože... No... Jak jsem vytížená, tak bych s nikým nemohla být.“ (R1) 
209 Viz 1.5.8 
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respondentky, které o odchodu z profese přemýšlely či přemýšlejí, uváděly jako příčinu soubor 

důvodů, nikoli jen jeden. Navíc se ukázalo, že tyto důvody, jak bylo řečeno, nejsou silné natolik, 

že by u novinářek rozhodly o tom, profesi opustit úplně.  

Žurnalistika je bezesporu stresovým povoláním, ale o to více se stres může projevovat 

tam, kde je výkon pracovníků poměřován prakticky okamžitě v závislosti na počtu přečtení či 

„kliků“. Digitální média mohou o to snáze sledovat preference čtenářů a v závislosti na nich 

pak nabízet konkrétní obsah.210 Respondentky tento komerční trend zaznamenávají a setkávají 

se s ním:  

R3: [...] strašně se zvyšuje penzum práce i tlak na mě ohledně toho, kolik toho musíš 

udělat, i ohledně kliků. [...] Úplně čekám, kdy se zvýší ten tlak na to, abych dělala 

reportáže, který nechci dělat, například reportáže o milenkách... [...] nevím, proč by 

takovýhle lidi měli dostávat prostor v takovýmhle deníku. [...] mám s tím docela 

problém. [...] přibyla práce, jsem unavená, mám málo času. [...] Ten internet se může 

krmit pořád. [...] Začínám cítit, že mi vadí bejt všechny víkendy v práci. Kvůli 

kamarádům. [...] Začala jsem se rozhlížet jinde. [...] Podobnou práci dělám už pět roků, 

možná bych měla zkusit něco jinýho.  

Definice o tom, co je dobře odvedená práce, může být v kontextu komerčních cílů 

posunuta do jiné roviny. Ale ať už je jakákoli, respondentky explicitně vyjadřovaly potřebu být 

za svou (dobře odvedenou) práci pochváleny. Vynořily se i pocity nedocenění či křivdy, druhé 

v pořadí respondentka asociovala s myšlenkami na odchod. Empatie je jedna z vlastností, které 

se typicky přisuzují ženám a které mužům mohou naopak chybět. Zjevné maskulinní prostředí 

sportovních redakcí a případná absence takových vlastností u mužů, mohou být důvodem, proč 

se ženy cítí nedoceněně do té míry, že o tom hovoří. 

R2: [...] člověk (se – pozn. aut.) snaží dosáhnout toho, aby se ten text, co píšeš, líbil. [...] 

Buď ti to zkritizujou, nebo to všichni přejdou. [...] Když už se nad tím pozastaví, že tam 

                                                 
210 O tom, že jsou zpravodajské obsahy řízeny poptávkou, hovořilo více žen. Z jejich výpovědí se dalo usuzovat, 
že tento jev je něčím samozřejmým a nezpochybnitelným. „Jsou témata, která třeba vím, že můžu dělat, protože 
se čtou.“ (R9). „Kritérium toho, co zpracováváme je dle toho, jestli je to známý sportovec.“ (R7). „Jde o to, jaká 
je poptávka posluchačů. Když budu mluvit o gymnastice – kolik lidí sleduje gymnastiku? Akvabely? To se dá 
udělat ojediněle jako příběh...“ (R8) 
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bylo něco dobrý, tak je to takový to ocenění, čeho by chtěl člověk aspoň trochu 

dosáhnout. 

R6: Přijde mi, že práci věnuju víc energie a času, než bych chtěla, a že to nikdo neocení, 

že se mi to nevrací zpátky, že to dělam a bere se to jako samozřejmost. 

Jednoznačně nejzmiňovanějšími plusy profese jsou pro respondentky skutečnosti, že 

mohou „dělat, co je baví“ a že se mohou osobně setkávat se sportovci a sportovkyněmi. 

3.8 Spolupráce v mužském kolektivu 

„Dobrá parta“ je motiv, který během rozhovorů z úst respondentek zazníval často. 

Častěji se objevovaly preference mužského kolektivu. Na otázku z jakého důvodu respondentky 

upřednostňují mužské prostředí, mnohdy odpovídaly v tom smyslu, že jsou jim bližší „chlapský 

témata, než ty holčičí“211, dále uváděly, že si je „chlapi hýčkají“ nebo že je příjemné „být 

v centru pozornosti“212. Naopak ženskému kolektivu přisuzovaly charakteristiky, jako jsou 

„specifičnost“ nebo „rivalita“. 

Podle některých dotazovaných je výhodné přijmout některé mužské charakteristiky. 

Například dvě respondentky uváděly, že se cítí být „poloviční chlapi“, jedna z nich pak 

vypověděla: 

R5: [...] Narážek jsem zažila hodně. Naučila jsem se vnímat ten chlapskej svět... 

Dvojsmyslný narážky - spíš už to taky používám... Hlavně jsem se tam ale naučila 

mluvit sprostě. [...] Vlastně se bavim podobným stylem, takže mi někdo řekne, že jsem 

už napůl chlap (smích). 

Jak píše Melin-Higgings a Djerf-Pierre, tento jev odpovídá „snaze o inkorporaci“, kdy 

ženy přebírají maskulinní styly, hodnoty, chování, aby se staly „jednou z chlapců“ .213 

O přejímání těchto taktik se respondentky vyjadřovaly kladně, bylo zřetelné, že si na 

sobě určitého aspektu mužnosti cení („jsem poloviční chlap, ale v tom dobrým slova smyslu“). 

Z toho lze vyvozovat, že ideální je disponovat některými typicky mužskými  vlastnostmi, 

                                                 
211 „Mně obecně je bližší mužský prostředí [...] některý holčičí věci... já si s těma holkama moc nemám o čem 
povídat, s některejma. Nemám problém vyjít s nikým, ale jsou mi bližší ty chlapský témata než ty holčičí.“ (R6) 
212 „Všichni lidi kolem, kromě moderátorů, jsou chlapi... Spolupracuje se mi s nima super. Oni vždycky jako 
mají nějaký narážky „na kolikrát jsi to namluvila, madam? ... na podesátý?“... dělají si srandy.“ (R4) 
213 Melin-Higgins 2004: 204 
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například mít větší odstup a méně projevovat emoce, zatímco je výhodné zachovávat jistou 

dávku femininity. 

Ne všem respondentkám je však mužský kolektiv příjemnější: 

R9: V mužském kolektivu to není úplně jednoduchý. Je to člověk od člověka. Někdo na 

vás nahlíží, ale to jsou spíš ty starší. Že by si mě hýčkali, to ne, ale berou to (ženu píšící 

o sportu – pozn.aut.) normálně. 

3.9 Budoucnost profese 

Závěrem jsem se všech respondentek dotazovala, jak si představují sportovní 

žurnalistiku za 10 let a zda podle nich dojde k většímu zapojení žen do mediální produkce. 

Přestože bylo zřejmé, že mým záměrem je zkoumat téma genderovou optikou, na tuto otázku 

ženy odpovídaly spíše z technologické perspektivy a kdybych genderový aspekt neiniciovala, 

zřejmě bych od některých odpověď nedostala. 

Ženy profesně starší hovořily o rychlých technologických změnách uplynulých několika 

let, upozorňovaly na důležitost digitálních médií, na trend zkracování textů, poukazovaly na 

lenost čtenářů a nutnost jim vyhovět. Většina spatřuje budoucnost v audiovizuálním obsahu, 

což se ale zároveň nerovná krachu tradičních médií. Důraz na zpracovávání odlehčených témat 

se projevuje i v oblasti sportu, a to jak u digitálních médií, tak na straně audiovizuálních, 

rozhlasových a tištěných. Na rychlé technologické změny upozorňují Creedon a Cramer.  Podle 

nich jsou (spolu s nízkým platovým ohodnocením) následkem menšího zájmu mužů a žen o 

profesi. Žádná z respondentek ale nevyjádřila obavu, že by rychlost technologií jakkoli 

ovlivňovala její chuť v profesi působit. 

Odpovědi na mou genderovou otázku byly nehomogenní, ale v zásadě by se daly 

rozdělit do 2 proudů – některé novinářky si myslí, že žen bude ve sportu přibývat, zejména pak 

v audiovizuální složce: 

R3: [...] bude hodně videí.. genderový rozložení bude vyrovnanější, holky do toho 

půjdou. Už teď zjišťujou, že je to docela baví a že to můžou dělat. 

Častěji zazněl názor, že žen bude početně stejně jako nyní. Podle některých 

respondentek oblast sportu totiž ženy příliš neláká214: 

                                                 
214 Tuto skutečnost potvrzuje i Ondřej Trunečka, vedoucí centrální redakce Mafry a akademický pracovník 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy: „[…] obecně platí, že i zájemkyň o práci sportovní redaktorky u nás 
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R3: Myslím, že se to moc nezmění... když vidím, kdo k nám přichází na ty stáže, tak 

holky nechodí. Ani když někdo měl přivést vysokoškolačky, tak taky holky nechodí... 

Další uvedla, že žen by „zase nemělo být moc“. Část respondentek se vyjádřila ve 

prospěch argumentu, že povinné kvóty či umělé nasazování žen do sportovního zpravodajství 

je nesmysl: 

R2: Musí tam být nadšení ze strany těch holek, aby to tomu sportovními novinaření taky 

něco přineslo. Třeba jak jsou teď na olympiádě ženské disciplíny, tak vynucovat si to 

třeba nějakýma zákonama, že u toho musí být taky určité procento ženských, nemá 

smysl. To je povolání, které člověka musí bavit. 

V rozhovorech s některými novinářkami jsem se dotkla otázky mediální prezentace 

ženských sportů. Většina respondentek se nedomnívá, že by se v tomto ohledu v dohledné době 

něco změnilo, protože kritérium je zájem publika a publikum se převážně zajímá o mužský 

sport. Žádná z respondentek spontánně nevyjádřila, že by se na této změně chtěla aktivně 

podílet. Jedna novinářka si myslí, že úspěšné sportovkyně mohou pomoct lepšímu vnímání 

sportovních novinářek.215 

                                                 
je výrazně méně než zájemců. A obdobný nepoměr je i třeba u účastníků sportovního semináře na FSV UK.” 
Z emailové komunikace [online], 18. května 2017. 
215 „V poslední době mají i ženy jako sportovkyně úspěch, tak to možná dopomohlo tomu, že jsou i mezi 
novináři vnímány líp.“ (R9) 
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Závěr 

Cílem magisterské práce bylo, skrze osobní zkušenost sportovních novinářek 

působících ve vybraných zpravodajských redakcích v České republice, prozkoumat a hlouběji 

porozumět sebepojetí v pracovním prostředí, které je tradičně spojováno převážně s muži. 

Prostřednictvím hloubkových rozhovorů jsem analyzovala výpovědi 9 sportovních žurnalistek 

pracujících v různých typech médií, v různých mediálních skupinách, na různých pozicích, s 

rozdílnou specializací a rozdílného věku. Zahrnuta byla média komerční i veřejné služby. 

Prvotním zjištěním byla skutečnost, že pokud jde o zastoupení žen, sportovní redakce 

vykazují mnohem menší diverzitu než jakékoli jiné redakce. Některé zkoumané redakce byly 

výhradně mužské. Například mediální skupina Mafra, pod níž spadá Mladá fronta DNES, 

iDNES.cz, Lidové noviny a server lidovky.cz nezaměstnává žádnou ženu (pominu-li 

redaktorku na příležitostnou výpomoc). Stejně na tom je server Aktuálně.cz. Naopak, Česká 

televize vykázala povzbudivější výsledky (ženy představují zhruba pětinu celkového počtu 

pracovníků). Podrobněji jsem se tomuto tématu věnovala v kapitole 1.4. 

Největší váhu výzkumu přikládám realizovaným hloubkovým rozhovorům, 

prostřednictvím kterých se snažím odpovědět na své 4 výzkumné otázky. 

Jak sportovní novinářky mluví o své profesi, zejména s důrazem na pracovní podmínky, 

svoji pozici v profesním kolektivu a domnělé příčiny těchto jevů?  

Není překvapivé, že všechny respondentky vyjadřovaly ke sportu kladný vztah. Mnohé 

sport spojovaly s rodinnými vzpomínkami nebo aktivitami z dětství. Osobnosti otců či bratrů 

se zdají být vlivným faktorem při rozhodování o budoucím profesním směřování. 

Svou marginální pozici v profesi si respondentky uvědomují, což konstatují jako holý 

fakt, nikoli postesk. Jejich menšinová pozice může být umocněna nejen nepoměrným 

zastoupením žen ve sportovních redakcích, ale také převládajícími stereotypy, které méně či 

více diskurzem respondentek prostupovaly. S tvrzením, že „sport je záležitost chlapa“ se 

setkala většina dotazovaných. Tento názor, mnohdy založený na argumentacích podobných 

těm, že ženy jsou „přirozeně méně sportovně založené“ a „přirozeně méně se zajímají o sport“ 

,  může vyústit v negativní projevy ze strany publika (v době internetu mnohdy anonymního) 

ale také směrem od kolegů.  

Melin-Higgings a Djerf-Pierre píše o ženské „snaze o inkorporaci“, proces, kterým ženy 

přebírají maskulinní styly, hodnoty, chování, aby se staly „jednou z chlapců“. Tyto taktiky jsou 

vlastní i některým respondentkám. Některé se cítí být „poloviční chlapi“, což považují za 
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výhodu. Vyskytly se ale i takové respondentky, které se nesnaží mužskému kolektivu 

přizpůsobovat, naopak jim není mužský kolektiv zcela příjemný. 

Sportovní odvětví je podle respondentek ženám otevřené. Dokořán jsou dveře v 

televizním zpravodajství, kde ženy mohou „prodat to svoje holčečenství“, což chtějí nejen ony 

samy, ale i samotná média, neboť ženy umějí „chlapy upoutat“. 

Na skleněný strop ženy naráží v případě, kdy chtějí referovat o „ryze mužských“ 

sportech, jakými jsou fotbal a hokej. Tyto sporty jsou jak ze stran mužů, tak i žen chápány jako 

jasně vymezené mužské teritorium, do kterého ženy raději nevstupují. Ač se jedná o 

zjednodušující charakteristiku, v diskurzu sportovní žurnalistiky bychom mohli rozlišovat 

témata tvrdá (hokej, fotbal) a měkká (ostatní sporty). Omezeními jsou také některé pozice – 

například komentátorské posty, které jsou ženám uzavřené. Větší možnosti se jim nabízejí v 

menších sportech.  

Stereotypní výroky ale zaznívaly nejen ve vztahu k ženám. Samy respondentky 

vypovídaly stereotypně, jak k mužům („fotbalisti jsou machýrci“), tak k ženám („fyzicky... ty 

ženský na to nejsou uzpůsobený“). 

 

„Jak sportovní novinářky vnímají roli pohlaví ve své profesi? Vnímají pohlaví jako 

důležitý faktor? Jaké to je, být ženou ve své profesi? Odpověď na druhou výzkumnou otázku a 

její podotázky je jednoznačná. Roli pohlaví ve své profesi respondentky vnímají významně. 

Díky svým ženským schopnostem a vlastnostem jako je umění komunikace a příjemné 

vystupování jsou totiž schopné docílit v jistém ohledu lepších výsledků než muži, například 

jedná-li se o úkol realizovat se sportovci rozhovory. V takových situacích se totiž sportovci 

raději zpovídají ženám, nejen z toho důvodu, že ženy neradi odmítají. Protože jsou ženy v 

menšině, vysluhují si od svých kolegů milé jednání, což může být spojeno i se senioritou, která 

je v mediálních organizacích ceněná. Jak ale respondentky vypověděly, výhody svého pohlaví 

nemohou použít, jde-li o nadřízeného, u toho se jim žádných výhod nedostává. Respondentky 

se také shodovaly, že ženský pohled, kterým disponují, může být v maskulinním prostředí 

obzvlášť významným pozitivem. Ženské pohlaví může být výhodný faktor i v tom smyslu, že 

jsou lépe zapamatovatelné, neboť je jich málo. Respondentky také dále vypověděly, že 

důležitými vlastnostmi, jsou komunikativnost, dravost, přátelskost a sebevědomí. „Bytí ženou“ 

v profesi sportovní žurnalistky zároveň znamená „mít v sobě kus chlapa“ a „nedávat najevo 

ženské emoce“. 
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Jak sportovní novinářky promlouvají o tom, jak je práce naplňuje? Respondentky se 

shodovaly v tom, že je práce v převážné míře naplňuje, přestože každá někdy pomyslela na to 

z ní odejít. Nespokojenost u respondentek je silnější kolem 30. roku věku, kdy se jim sladění 

rodiny s profesí zdá nereálné. Naopak schopnost se časově přizpůsobit je znatelnější u mladších 

novinářek. Pružná pracovní doba je možnou výsadou služebně starších novinářek, které se 

shodovaly v tom, že jistá dávka svobody je kritérium pro spokojenost v zaměstnání. I proto, že 

pozice je obtížně zvladatelná s rodinou a pomoc rodinných příslušníků – babiček, dědečků je 

takříkajíc nutná. Ačkoliv sladit pracovní život s rodinným je jedním z nejnáročnějších úkolů, 

většina respondentek si najde správný rytmus a v profesi zůstává. 

Nedostatek času přiznaly všechny respondentky a také v něm spatřují největší 

negativum profese. Zároveň jej ale akceptují jako nutnou daň, bez níž by se sportovní 

žurnalistika dělat nedala. Nespokojené byly respondentky také s množstvím práce, nízkým 

platovým ohodnocením, nutností zpracovávat nevyžádaná témata, stresovým prostředím, ale 

také s nedostatkem empatie ze strany vedoucího, která se projevuje nedostatečnou mírou uznání 

či pochvaly. Tyto faktory ale zaznívaly zřídka. 

Zajímavým poznatkem bylo zjištění, že respondentky, až na výjimky, nevykazovaly 

touhu zastávat hierarchicky vyšší pozice. Důvodem mohou být zmiňované závazky vůči rodině, 

pohodlí nebo jednoduše spokojenost na současné pozici. 

  

Jaká jsou očekávání sportovních novinářek ohledně jejich budoucnosti v profesi a 

možného vývoje profese, jak obecně, tak z hlediska genderových vztahů? 

Přestože bylo zřejmé, že mým záměrem je zkoumat téma genderovou optikou, na tuto 

otázku ženy odpovídaly spíše z technologické perspektivy. Hovořily o rychlých 

technologických změnách, o důležitosti digitálních médií, zesilující roli audiovizuálního 

zpravodajství infotainmentu, který se projevuje kratšími a rychlejšími zprávami s obrázky a 

odlehčenými tématy.  

Genderová otázka si nezískala tolik pozornosti, kolik jsem předpokládala. 

Respondentky v zásadě zmiňovaly dva názory. Jedny si myslí, že žen bude ve sportu přibývat, 

protože ženy mají o obor zájem a mají možnost se prosadit. Druhé naopak zmiňovaly fakt, že 

ne všechny ženy sport láká a z toho důvodu nedojde k výraznější změně a zastoupení žen v 

profesi bude podobné jako dnes. Jedna respondentka upozornila na to, že nároky na žurnalistku 

jsou vysoké a je potřeba, aby ženu práce bavila. Povinné kvóty jsou podle ní nesmyslem. 

S některými respondentkami jsem hovořila na téma mediální prezentace ženských 

sportů. Většina z nich se nedomnívá, že by v tomto ohledu mohlo dojít k výrazné změně. Ženský 
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sport podle nich není sledovaný, a proto nemá šanci dostat se mezi hlavní zpravodajské relace. 

Žádná z respondentek spontánně nevyjádřila, že by se na této změně chtěla aktivně podílet. 

 

Výše uvedené odpovědi vypovídají o tom, že genderu je ve sportovní žurnalistice 

přisuzována velká váha. Ačkoliv by se mohlo zdát, že příležitosti v profesi jsou pro ženy a muže 

rovné (a některé respondentky v tomto duchu hovořily) a genderové rozdíly nepřiznávaly či si 

je nepřipouštěly, z jejich výpovědí vyplývá, že stereotypizování je v kontextu sportu přítomné. 

Na otázku, jaké je to „být ženou“ v profesi sportovní žurnalistiky je velmi složité odpovědět – 

každá z respondentek vyjadřovala své vlastní charakteristické představy, které ačkoliv se v 

lecčems shodovaly, mě neopravňují vybrat jednu „správnou“.  Z rozhovorů nicméně vyplynulo, 

že ženy svou minoritní roli v některých případech využívají nebo ji přinejmenším nepovažují 

za nevýhodu a ženské pohlaví za jistých okolností používají ve svůj prospěch. Což může být 

koneckonců výhodné pro obě pohlaví. 
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Summary 

The main goal of this thesis was to investigate the influence of gender in sports news 

media by understanding the self-perception and profession identity of women sports journalists. 

Using semi-structured interviews with women journalists working in sports newsrooms in the 

Czech Republic, the self-perception picture was created through their personal experience.  

 

While it may seem that the opportunities in the profession are equaly open for women 

and men (and some respondents have spoken this way), their responses show that stereotyping 

is present within the sports culture. The question what is it like to be a woman in the profession 

of sports journalism is very difficult to answer - each of the respondents expressed their own 

characteristic concepts, which, although they coincided in certain aspects, do not entitle me to 

choose right one. The interviews, however, show that women in some cases use their minor 

role to their advantage or at least do not consider it a disadvantage, and women use gender in 

their favour under certain circumstances. Which, after all, can be beneficial to both sexes. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Návod k rozhovorům se sportovními novinářkami  

 

Část první: základní informace  

Jak jste se k vašemu zaměstnání dostala? 

Jak dlouho na pozici působíte? 

Máte zkušenosti v oboru? 

Myslíte si, že se pracovní prostředí proměnilo od doby, kdy jste nastoupila? Pokud ano, jak?  

Jak okolí reaguje na to, že pracujete ve sportu? S jakými názory se převážně setkáváte? 

 

Část druhá: pracovní prostředí 

Je na vaší práci něco zvláštního? Na tom, že děláte to, co právě děláte? 

Pracujete ve velkém nebo malém kolektivu? Jak byste popsala pracovní prostředí? 

Jak jsem zjistila, žen ve sportu pracuje o méně než mužů. Jak je to u vás?  

Kolik žen a kolik mužů u vás pracuje? 

(Pokud více mužů) Proč myslíte, že to tak je? 

Podílí se některá z vašich kolegyň na rozhodovacím procesu? Pokud ano, jaké to je? 

Jaké je to být ženou v této profesi? Máte pocit, že je to výhoda nebo nevýhoda? Dokážete říct 

proč? 

Setkala jste se s názorem, že sport je výhradně mužská doména? A kde? Kdo takový názor 

prezentoval? Co si o něm myslíte? Kde se takové myšlenky berou? 

 

Část třetí: spokojenost a budoucí vyhlídky 

Jste v současném zaměstnání spokojená? 

Reflektuje vaše současné zaměstnání to, co jste vždy chtěla dělat? 

Čeho si na svém zaměstnání nejvíce ceníte a co byste naopak ráda změnila, kdyby to bylo 

možné? 

Je vůbec možné sladit osobní a profesní život v rámci vaší profese? 

Jaký je váš pracovní sen? Jak reálné je si ho splnit? 

Uvažovala jste někdy, že zaměstnání opustíte? Z jakého důvodu? 

Jaké tři vlastnosti by měla žena na vaší pozici mít? 

Jak bude sportovní žurnalistika vypadat za 10 let? Jak bude vypadat z hlediska genderového 

rozložení? 


