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Anotace

Digitální technologie radikálně proměnily mediální prostředí. Zásadní je především 

rozvoj  internetu  a  služby  web,  která  na  něm  funguje  a  díky  které  vznikla  online 

žurnalistika. Ta má určitá specifika, na základě kterých se práce online žurnalistů do jisté 

míry liší od práce žurnalistů tištěných médií. Kardinálním rozdílem pro můj výzkum je to, 

že  online  žurnalistika  je  na  rozdíl  od  té  tištěné,   žurnalistikou  v  reálném  čase.  Toto 

specifikum umožňuje  publikovat  zprávy  ve  velmi  krátkém časovém intervalu  a  téměř 

nepřetržitě.  Toto  je  zásadní  rozdíl  od  publikování  zpráv  pro  tištěná  média,  jejichž 

polygrafické zpracování zpomaluje reakční časy tištěných médií.  A je to také důvodem, 

proč  jsem  se  rozhodla  zaměřit  na  komparaci  strukturování  času  online  redaktorů  a 

redaktorů  tištěných  médií.  Především  tedy  na  přesah  jejich  pracovního  času  do  času 

volného. Ten budu zkoumat jak v běžném režimu tak při mimořádných událostech, které 

online žurnalistika reflektuje mnohem rychleji než žurnalistika tištěná. 

Annotation

Digital technologies have radically changed the whole media environment. Essential 

changes may be seen mainly in the evolution and development of the internet as well as in 

web  services,  that  are  based  on  the  internet  working  and  thanks  to  which  the  online 

journalism has formed. The online journalism has its specifics that differentiate this kind of 

journalistic work from the work of journalists in print media. Cardinal difference between 

print  and  online  journalism,  that  is  important  for  this  thesis,  is  the  fact  that  online 

journalism, in contrast with the print, is a journalism in real time. This concrete specific 

allows to public news in very short time intervals and what is more, they can be processed 

almost continuously. And that is a fundamental difference from publishing news in print 

media, whose polygraphic processing slows down its reaction time. It is also a reason, why 

I have decided to focus on a comparison of online journalists` and print media journalists` 

time structuring mainly with the emphasis on the overlap of their working time to their free 
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time. This element  will  be researched both in ordinary mode and during extraordinary 

events, that are reflected much faster in online journalism than in the print.
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Úvod

Diplomová práce „Komparace přesahu pracovního času do volného času redaktorů 

online médií versus redaktorů tištěných médií“ pojednává o rozdílech ve strukturaci času 

zaměstnanců mediálních organizací zabývajících se produkcí zpravodajských informací na 

dvou  odlišných  platformách.  První  platformou  jsou  online  média,  jejichž  obsah  je 

publikován výhradně na webových stránkách. Druhou platformou jsou tištěná média, která 

musí před publikací projít polygrafickým zpracováním. Reakční časy tradičních tištěných 

médií jsou tedy několikanásobně pomalejší než reakční časy online médií, což do jisté míry 

odlišuje  práci online redaktorů od práce redaktorů tištěných médií. Z toho důvodu se  chci 

zaměřit  právě  na  komparaci  strukturování  času  online  redaktorů  a  redaktorů  tištěných 

médií. Především tedy na rozdíly v přesahu jejich pracovního času do času volného. 

Téma své Diplomové práce jsem si zvolila na základě absolvování kurzu Online 

žurnalistika,  v  rámci  kterého  nám  přednášející  referovali  o  situaci  v  redakci 

zpravodajského portálu iDnes.cz,  která nastala ve chvíli  teroristických útoků v Paříži  v 

noci z   pátku 13. na sobotu 14. listopadu 2015. Všichni členové zpravodajské části online 

redakce se téměř okamžitě zaktivizovali, ponechali aktuálních činností (a to i v případě, že 

byli  právě  například  s  rodinou  v  destinaci  vzdálené  několik  set  kilometrů  od  redakce 

iDnes.cz) a nejdříve, jak to bylo možné se buď přesunuli do redakce či usedli k počítači a 

pracovali na tom, aby čtenářům mohli přinést co nejkvalitnější zpravodajství mapující sérii 

teroristických útoků. Útoky se odehrály z pátku na sobotu, tedy ve chvíli, kdy událost již 

není možné do denního tisku zpracovat, tudíž se publikum dozvídá o mimořádné události 

především z  online  médií,  které  jsou  nejvyužívanějším zdrojem zpravodajství  v  České 

republice.1 

Tato situace mě přivedla k tématu mé diplomové práce. Rozvoj internetu a s ním 

spojené možnosti referovat o událostech téměř okamžitě poté, co se odehrají, přinesl nejen 

zásadní změnu do mediálního prostředí, ale také do práce novinářů a do strukturace jejich 

1Češi konzumují zprávy nejčastěji prostřednictvím počítače a televize. Mobily rostou. Mediahub.cz - 

Zpravodajský a publicistický web pro média [online]. Dostupné z: https://mediahub.cz/komunikace/514311-

cesi-konzumuji-zpravy-nejcasteji-prostrednictvim-pocitace-a-televize-mobily-rostou
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času. A to nejen v rámci stírání hranic mezi volným a pracovním časem, ale také v rámci 

zvýšení požadavků na rychlost práce novinářů spojenou s požadavkem  publikovat zprávy 

v co nejkratším časovém intervalu. Zpráva ztrácí na důležitosti s každou sekundou, kdy 

není publikována, což klade především na online novináře velký tlak. Proto se chci zaměřit 

na to, zdali existují rozdíly mezi strukturování času online redaktorů a redaktorů tištěných 

médií, především v zásahu práce do jejich volného času. Tento zásah předpokládám vyšší u 

online žurnalistů, kteří musí aktuality publikovat téměř okamžitě.  Zdali je tomu opravdu 

tak ověřím v diplomové práci pomocí časových snímků a semistrukturovaných rozhovorů 

mapujících strukturaci času a stírání hranic mezi osobním a pracovním životem vybraných 

redaktorů online médií a redaktorů médií tištěných. Zaměřím se také na změnu životního 

stylu novinářů tištěných i online médií v důsledku  nepřetržitého elektronického připojení a 

všudypřítomnosti digitálních technologií. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST

Tradiční oblasti výzkumu médií vycházejí z formulace Harolda Lasswella v roce 

1948, která praví, že pokud chceme poznat komunikaci, musíme si umět odpovědět na 

otázku:  Kdo  říká  co,  jakým  kanálem,  komu  a  s  jakým  účinkem  (Laswell,  1948  in 

Trampota, Vojtěchovská, 2010).  Z toho vyplývají tři základní oblasti výzkumu mediální 

komunikace. První oblastí jsou podavatelé potažmo mediální organizace, kteří v notoricky 

známé formuli Harolda Lasswella představují „kdo“. Druhou oblastí jsou mediální sdělení 

představující  „říká  co“  a  třetí  oblastí  jsou  mediální  příjemci  a  účinky  médií  na  ně 

zastupující „komu a s jakým účinkem“ (Trampota, Vojtěchovská, s. 15, 2010).  Na základě 

dělení tematických oblastí výzkumu mediální komunikace dle Harolda Laswella je můj 

výzkum zaměřen na první oblast, tedy na podavatele. Mark Deuze Laswellovu interpretaci 

tematických oblastí výzkumu rozšiřuje o čtvrtou možnost. Dle Deuzeho se tedy pozornost 

výzkumníků v mediálním odvětví kontinuálně zaměřuje na čtyři dílčí oblasti: fungování 

organizací,  publikum,  obsah sdělení  a  dopad sdělení  (Deuze,  2004).  V rámci  Deuzeho 

typologie se budu zaměřovat na první oblast tedy fungování organizací. A to konkrétně na 

přesah pracovní doby do volného času podavatelů mediálních sdělení, kde srovnám, jak se 

od sebe liší dvě zpravodajské platformy. Jako první platformu jsem si zvolila online média 

a jako druhou platformu média tištěná. V rámci teoretické části diplomové práce se tedy 

nejprve budu věnovat definicím obou typů médií z pohledu různých autorů. Dále se také 

budu  věnovat  transformaci  médií  a  především  transformaci  práce  novináře  spojené  s 

konvergencí a digitalizací.

Studií zaměřujících se na proměny fungování tuzemských mediálních organizací v 

důsledku  technologického  vývoje  existuje  mnoho  například  Česká  tištěná  média  a 
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hromadný nástup internetu2, Nové trendy v médiích – online a tištěná média 3,  Digitalizace 

a její vliv na tištěná média - Případová studie na vybraných českých tiskovinách4. Ty se ale 

zaměřují  především  na  proměnu  obsahu  a  formy  mediálních  sdělení.  Okrajově  jsou 

zmíněny požadavky na multimedialitu  novináře a  proměny redakčních rutin  obou typů 

novinářů. Této problematice se věnuje například studie Proměny pracovních rutin členů 

brněnské redakce MF DNES v rámci působení trendů konvergence a multimedializace5. Ta 

je ovšem zaměřená na proměny rutin novinářů tištěných médií,  nikoliv však porovnání 

redakčních  rutin  online  novinářů  a  novinářů  tištěných  médií.  Problematice  diference 

možností  organizace  času  u  redaktorů  tištěných  a  online  médií  se  v  českém kontextu 

věnuje jen minimum studií. Zcela nevylučuji, že studí na tuto tematiku bude více, ale v 

rámci své rešerše jsem nalezla pouze jednu odbornou práci porovnávající rozdíly časové 

vytíženosti obou typů novinářů, ta nese název Rozdíly mezi tištěnými a online médii očima 

novinářů6. Tato práce se ale zaměřuje opět komplexně na rozdíly mezi tištěnými a online 

médii a nejen na rozdíly v zásahu práce do volného času. Navíc práce byla napsána v roce 

2010. Od té doby došlo k dalším technologickým proměnám, které mají na práci novináře 

vliv.   V současnosti  explicitně  téma komparace  přesahu práce  do volného času  online 

novinářů a novinářů tištěných médií nesleduje žádný dohledatelný výzkum. Proto jsem se 

2Česká tištěná média a hromadný nástup internetu. 302 Found [online]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/166874/30300851/?q=%7B%22______searchform___search%22%3A

%22ti%5Cu0161t%5Cu011bn%5Cu00e1+online+m%5Cu00e9dia%22%2C

%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22PNzzpSearchListbasic

%22%3A1%7D&lang=cs

3Nové trendy v médiích [online]. Copyright © [cit. 30.04.2018]. Dostupné z: 

http://www.munimedia.cz/book/1/pdf.pdf

4Digitalizace a její vliv na tištěná média. Případová studie na vybraných českých tiskovinách.. 302 Found 

[online]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/175979/30300851/?q=%7B

%22______searchform___search%22%3A%22ti%5Cu0161t%5Cu011bn%5Cu00e1+online+m%5Cu00e9dia

%22%2C%22______searchform___butsearch%22%3A%22Vyhledat%22%2C%22PNzzpSearchListbasic

%22%3A1%7D&lang=cs

5Proměny pracovních rutin členů brněnské redakce MF DNES v rámci působení trendů konvergence a 

multimedializace – Bc. Pavla Ondrušková. Vysokoškolské kvalifikační práce [online]. Dostupné z: 

https://theses.cz/id/d6vviu

6Rozdíly  mezi  tištěnými  a  online  médii  očima  novinářů  Alžběta  Sošková  FSS N-KS ZU /zgjmg/.  Veřejné  služby  

Informačního systému [online]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/231115/fss_m/
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rozhodla  daný  fenomen  v  rámci  diplomové  práce  hlouběji  prozkoumat  a  přinést  tak 

aktuální studii na dané téma. 

1.1   Definice  online  a  tištěných  médií,  proměna 

novinářského povolání

1.1.1 Online média a online žurnalistika

� Mediální odbornice Eugenia Siapera klasifikuje online média jako média,  jejichž 

existence  je  podmíněna  existencí  sítě  Internet.  Ta  se  dále  vyznačují  možností 

mnohonásobné  vzájemné  propojitelnosti  a  způsobem  dostupnosti  pouze  za  pomocí 

přístrojů, které mají přístup k internetu (Siapera, 2012). Na základě této definice lze tedy 

online žurnalistiku označit také jako žurnalistiku internetovou, v rámci diplomové práce 

budu  tyto  dva  pojmy  používat  jako  shodné.  Podobně  online  žurnalistiku  definuje  i 

akademický vědec, který se zabývá studiem médií a komunikačních teorií Denis McQuail, 

který ji označuje za žurnalistiku na internetu, která pro informování využívá nové formální 

i  obsahové postupy (McQuail,  2009).   James Foust  popisuje  7 nových kategorií,  které 

online žurnalistiku charakterizují: uživatelská kontrola; nelinearita; možnosti skladování a 

vyhledávání; neomezený prostor; bezprostřednost a blízkost; multimedialita a interaktivita 

(Foust, 2005, s.10 in Čuřík, 2012. s.17)

Vojtěch  Bednář  tematizuje  internetovou  žurnalistiku  na  základě  hlavních  znaků, 

které  vykazuje  a  které  ji  odlišují  od  žurnalistiky  tradiční.  Dle  Bednáře  je  internetová 

žurnalistika žurnalistikou v reálném čase, což znamená, že umožňuje publikovat zprávy ve 

velmi krátkém časovém intervalu a téměř nepřetržitě. Internet zároveň umožňuje zprávy 

průběžně aktualizovat a opravovat, což ovšem dává online žurnalistům minimální prostor 

pro odpočinek (Bednář,  2011).  Dalším znakem internetové žurnalistiky  je  interaktivita, 

tedy  stav  kdy  se  role  podavatele  a  příjemce  sbližují  a  čtenáři  se  tak  stávají  součástí 
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internetového prostředí (Deuze, 2006, s. 691). Další vlastností je hypertextualita  7, díky 

které jsou informace propojovány pomocí odkazů v komunikátech, což rozptyluje princip 

lineární výstavby textu, který je typický pro tištěná média (Deuze, 2003 a Dahlgren, 1996). 

Dalším zásadním principem online žurnalistiky je tzv. rozpojení času, které souvisí s tím, 

že online žurnalistika je žurnalistikou v reálném čase.  To je jedna ze zásadních změn, 

kterou  internet  přinesl  do  sféry  masových  médií.  Novináři  tištěných  médií  povětšinou 

pracují v časových úsecích, které se opakují  (Bednář, 2011, s. 15). Mezi jejich redakční 

rutiny8 patří  pevně  stanovený  systém uzávěrek,  který  je  definován  technologií  výroby 

tištěných médií (Tuchman, 1978). Tištěné noviny na rozdíl od online médií musí projít 

polygrafickým  zpracováním.  To  obnáší  zhotovení  tiskových  forem,  tisk  samotný  a 

dokončující  tiskovou  výrobu  (Bann,  2008).  Dále  je  také  potřeba  určitého  času  pro 

distribuci novin.  Tyto nezbytné prodlevy,  které  jsou nutné pro to,  aby se zpravodajský 

obsah tištěných novin dostal  k finálnímu spotřebiteli  v online žurnalistice neexistují.  Z 

tohoto důvodu  je systém uzávěrek v online médiích velmi odlišný, někdy je označován za 

nepřetržitý - informace jsou publikovány v reálném čase a po odpublikování je možné je 

aktualizovat.  Oproti  tisku  tedy  vykazuje  online  žurnalistika  vyšší  míru  flexibility  při 

produkci aktualit, což má ovšem zásadní vliv na práci novináře, především na její přesah 

do volného času, který budu v rámci empirické části diplomové práce zkoumat.

V některých případech v rámci  online  žurnalistiky  nestačí  mít  pouze  schopnosti 

tradičního novináře, jako je způsobilost najít odpovídající zdroje, získat od nich informace 

či napsat kvalitní text. Po online žurnalistech je někdy vyžadováno, aby byli schopni získat 

multimediální obsah vhodný pro online médium, zpracovat jej a umístit do online média. O 

online  žurnalistech  se  často  mluví  jako o  multimediálních  reportérech,  mimo produkci 

textu je po nich v některých případech požadována i  produkce fotografie, audia či videa. I 

7Hypertextualitu  rozdělujeme  na  externí  a  interní.  V  rámci  interní  hypertextuality  je  odkazováno  na 

komunikáty  v  rámci  jednoho  serveru  a  naopak  v  případě  externí  hypertextuality  je  odkazováno  na 

komunikáty mimo mateřský server (Dahlgren, 1996).

8 Redakční rutiny jsou vzorové, opakované praktiky a formy, které mediální pracovníci užívají při své práci 

(Shoemakerová a Reese 1996). Tyto rutiny napomáhají zvládat nepřehledný tok práce

a umožňují rychleji zpracovávat nečekané události (Trampota 2006).
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tyto druhy obsahů v případě nutnosti musí publikovat s ohledem na okamžitou uzávěrku 

(Čuřík, 2012. s. 17).

Jako vhodnou shrnující definici online žurnalistiky pro výzkum můžeme uvést, že je 

žurnalistikou na internetu, jejímž hlavním specifikem je okamžitost. Právě ta ji odlišuje od 

žurnalistiky tištěné.

Stručný vývoj online žurnalistiky 

Nástup online žurnalistiky byl historicky velmi rychlý. Počátky internetu, na kterém 

funguje služa web, jehož existencí je online žurnalistika podmíněná, se datují ke konci 60. 

let 20 století. Roku 1969 vznikla první malá experimentální síť ARPANET (Kung, Towse, 

Picard, 2008, s.49-50). V 70. letech bylo vyřešeno posílání dat v této síti. Probíhalo na 

základě komunikačního protokolu TCP/IP, který napsat Vinton Cerf (Čermák, 2009, s.16). 

První emailový program byl vytvořen roku 1972. Rychle se stal populární aplikací, kterou 

je dodnes. Co je ovšem podstatné vzhledem k tématu diplomové práce je fakt, že v 70. ani 

80. letech Internet neměl žádný vliv na medání průmysl (Kung, Towse, Picard, 2008, s. 

50). 

Zásadní vliv měl Internet na média až po vzniku Webu. Ten v roce 1990 poprvé 

zkouší Tim Berners-Lee při svém působení v CERNu, kterému pak roku 1989 předkládá 

nárvh systému, který se později stává světovým Webem. Rychle se ukázalo, že web je díky 

hypertextu, který je čleňen nelineární ideálním nástrojem pro distribucí informací (Kander, 

2014). 

Československá republika byla k internetu připojena díky týmu Jana Gruntoráda z 

elektrotechnické fakulty ČVUT 13.2.1992. V těchto časech měl ale internet stále sloužit 

pro  akademické  účely.  Zrod  seriózní  webové  žurnalistiky  se  datuje  do  poloviny 

devadesátých let,  kdy výrazně  stoupl  počet  uživatelů  internetu.  V České  republice  byl 

nástup online žurnalistiky spojen s  Ondřejem Neffem a jeho webem Neviditelný pes, který 

vznikl  v roce 1996. Ve stejném roce zakládá Ivo Lukačovič druhý web, který zásadně 
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přispěl k rozvoji online médií u nás. Web nese  název Seznam. Od roku 1998 na něm 

funguje magazín Novinky (Čermák, 2009). 

V dnešní době je web médiem, které v sobě konverguje principy předchozích médií, 

ale zároveň přináší i principy zcela nové. Dle Jaroslava Čuříka jsou těmito novými trendy 

především  zrychlování,  propojování  a  proměna  uživatelských  zvyklostí  příjemců 

mediálního sdělení (Čuřík, 2012). Kvůli těmto novým principům se práce žurnalisty na 

webu odlišuje od práce  všech předchozích žurnalistů (Bednář,  2011). Právě na zásahy 

technologických, časových a organizačních odlišností práce žurnalistů na webu od práce 

žurnalistů v tištěných médií se zaměřím v empirické části své diplomové práce. 

1.1.2 Tištěná média a žurnalistika tištěných médií

Tištěná média jsou ta „média, jejichž obsah je vázaný na papír“ (Reifová, 2004, s. 

137). „Pojem tištěná média označuje noviny a časopisy, které vycházejí periodicky, ale i 

neperiodický tisk, k němuž patří knižní publikace či příležitostné tiskoviny“ (Večeřa, 2015, 

s. 12). Ve své diplomové práci budu pracovat v rámci tištěných médií pouze s novinami a 

časopisy. 

Tisk se stal historicky prvním skutečně masovým médiem (Jirák,  Köpplová, 2015, 

s. 73). Masová média jsou jedním z nejmocnějších aktérů, kteří v důsledku nastolování 

agendy9 interpretují  události,  čímž konstruují  realitu10.  Novináři  tištěných médií  jsou  v 

9Termín agenda-setting poprvé použili Maxwell McCombs a Donald Shaw v roce 1972 ve studii, která se se 

zabývala důležitostí jednotlivých témat v prezidentských volbách ve městě Chapel Hill. Byla založena na 

vzorku 100 nerozhodnutých voličů a zkoumala, jak se odvíjel jejich názor na důležitost jednotlivých témat od 

toho, kolik bylo těmto tématům věnováno prostoru v místním tisku. Mezi obsahy médií a názory voličů 

nalezli korelaci. Princip agenda setting tedy stojí na tvrzení, že masová média určují jaké otázky budou v 

dané společnosti pokládány za důležité (McCombs-Shaw, 1972).

10 Mediální konstrukce reality vychází z teorie sociální konstrukce reality autorů Petera L.Bergera a 

Thomase Luckmanna. Dle autorů je základem našeho pojímaní světa sociálně konstruované vědění. „Toto 

vědění je v průběhu socializace vštěpováno jako objektivní pravda a tím je internalizováno jako subjektivní 

realita. Tato realita má pak schopnost jedince utvářet.“ (Berger, Luckmann, 1999).  Instituce, mezi které patří 

i média, nejsou objektivním zrcadlem reality, realitu vytváří. Média tedy konstruují realitu, kterou společnost 

17



průběhu vzniku zpravodajského obsahu pod časovým tlakem uzávěrky, která je v případě 

tištěných  medií  ve  většině  případů  pevně  stanovená,  a  tak  musí  být  jejich  práce 

rutinizována (Reifová, 2004, s. 107). Mediální rutiny jsou „vzorové, opakované praktiky a 

formy, které mediální pracovníci užívají při své práci.“ (Shoemakerová a Reese 1996, s. 

100). „Ve zpravodajství se rutinní postupy vyskytují v několika rovinách – při sestavování 

agendy,  vyhledávání  informací,  práci  se  zdroji  a  také při  konečném zpracování  zpráv“ 

(Čuřík, 2012, s. 160).

Mezi rutiny patří například výběr událostí na základě zpravodajských hodnot. Ty 

Trampota popisuje jako „vlastnosti, kterými musí událost disponovat, aby se mohla stát 

zprávou“ (Trampota,  2006,  s.  26).  Pojem zpravodajské hodnoty poprvé   použil  Walter 

Lippmann  v  roce  1922  v  knize  Public  Opinion.  Dle  něj  hodnotu  zprávy  určuje 

jednoznačnost, moment překvapení, prostorová blízkost (blízká publiku), osobní zaujetí a 

konflikt (Lippmann, 2015). V roce 1965  norští badatelé Johan Galtung a Mari Holmboe 

Rugeová představili teorii, z které vyšlo dvanáct zpravodajských hodnot:  frekvence, práh 

pozornosti,  jednoznačnost, význam, souznění, předvídatelnost, neočekávanost, kontinuita, 

variace,  vztah  k  elitním  národům,  vztah  k  elitním  osobám,  personifikace  a  negativita 

(Galtung  a  Ruge,  1965).  Brighton  a  Foy v  roce  2007  revidují  hodnoty  na  relevanci, 

aktuálnost, kompozici, očekávání, neobvyklost, hodnota (význam) a vnější vlivy (Brighton 

a Foy, 2007).

Jako další, vzhledem k tématu práce vhodný příklad mediální rutiny, můžeme uvést 

dodržování pevně stanoveného systému uzávěrek, neboť právě tato rutina se u tištěných 

médií zásadně liší od rutin v online médiích, pro něž je typická uzávěrka nepřetržitá. 

Mediální teoretička Guye Tuchmanová ve své práci z roku 1978, tedy ještě před tím, 

než  teoretici  běžně  opakované  postupy  při  práci  označili  termínem „mediální  rutiny“, 

zmiňuje  několik  organizačních  faktorů,  které  dnes  za  mediální  rutiny  označujeme: 

personální  obsazení  události,  předurčení  události  novinářem,  časová  typizace  události, 

prostorový a časový aspekt novinářské sítě. Dle Tuchmanové rutiny vznikají v důsledku 

omezení plynoucí ze specifik mediální produkce (Tuchmanová, 1978).

Další rutinou je práce se zdroji, na základě které pak novináři pracují s osvědčenými 

zdroji  a  nemusí  při  tvorbě  dalších  obsahů  vyhledávat  zdroje  nové.  Dle  Ganse  rutiny 

poté považuje za danou (Kunczik, 1995).
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spojené s výběrem zdrojů urychlují novinářům práci při tvorbě mediálních obsahů (Gans, 

2004). Což je pro novináře velmi důležité především při pokrývání mimořádných událostí. 

Mediálních rutin existuje samozřejmě mnohem širší  spektrum to ale  není možné 

vzhledem k rozsahu práce pokrýt v celé jeho šíři, proto jsem vybrala příklady rutin, které 

jsou v rámci výzkumu relevantní. Zásadním rozdílem mezi online médii a médii tištěnými 

je dozajista typ uzávěrky, který je pro každou platformu odlišný a který má zásadní vliv na 

organizaci práce redaktorů, které se v rámci empirické části věnuji.

Stručný vývoj tištěných médií 

Vývoj tištěných médií je vzhledem k jejich dlouhé historii velmi složitý a z důvodu 

rozsahu práce není možné toto téma postihnout v celé jeho šíři. Omezím se tedy pouze na 

klíčové momenty vývoje tisku. 

Za počátek éry tištěných médií můžeme označit období do poloviny 15. století, kdy 

se  objevují  rané  mediální  formy  starověku  a  středověku.  Rozvoj  tištěných  médií  byl 

podmíněn  společenskou  změnou  i  technologickým  vývojem.  Možnost  mnohačetných 

identických kopií, která předznamenala vnik masových médií, mimo jiné umožnil knihtisk 

Johannese Gensfleische Gutenberga, který se začal využívat v polovině 15. století (Jirák, 

Köpplová, 2015, s. 66). Za předchůdce novin můžeme označit letáky a letákové noviny, 

které se šířili v časech náboženských sporů, povstání a válek v 16. století (Břečka, 2009, s. 

95). Noviny vznikají od počátku 17. století, časopisy od 60. let téhož století. Mezi jejich 

společné znaky patří periodicita, která umožňuje přenos veřejně přístupných, pravidelných 

a  relativně  aktuálních  informací.  V  případě  novin  jsou  to  informace  univerzálního 

charakteru,  v případě časopisů informace charakteru specializovaného (Večeřa,  2015, s. 

12).  Význam tištěných médií  vzrůstá ovšem až v moderní společnosti  formující  se od 

přelomu 18. a 19. století, kdy se mohla plně rozvinout a plnit funkci masových médií. K 

tomu napomohl vynález Konigova rychlolisu z roku 1820, který tiskl cca 5000 výtisků za 

hodinu či  první rotačka z roku 1846, která mohla tisknout až 20 000 archů za hodinu. 

(Benařík, Jirák, Köpplová, 2011) V období raně moderního vývoje tištěných médií, které 

započíná první průmyslovou revolucí ve Velké Británii a Velkou francouzskou revolucí a 
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končí první světovou válkou se tisk stává mediálním hegemonem.  V kontextu novin se 

stávají  dominantními  deníky.  Vynálezy  19.  a  20.  století,  mezi  které  se  řadí  například 

rychlolis,  rotačka,  linotyp,  ofsetový  tisk  apod  usnadnily  tisku  cestu  k  tomu  stát  se 

masovým médiem (Večeřa, 2015, s. 11). Tištěná média hrála významnou roli. Ovšem film 

a rozhlas a od poloviny 20.století. Kdy se masovým médiem stala i televize je vystavovaly 

vážné  konkurenci,  ta  je  ale  neohrožovala  existenčně (Břečka,  2009,  s.  262).  Ohrožení 

samotné existence tištěných novin je otázkou 21. století, kdy tištěné deníky rapidně ztrácí 

na čtenosti či dokonce i zanikají (Sobota, 2009).

1.1.3 Proměna novinářského povolání s příchodem online žurnalistiky

Nejprve přistoupím k vývoji novinařiny od počátku její historie a poté se zaměřím 

na  vlivy  vzniku  online  médií.  Klasickým  členěním  novinářského  povolání  je  koncept 

zformulovaný v roce 1928 sociologem Dieterem Paulem Baumertem, který dělí novinařinu 

na následující historické etapy:

 Prežurnalistická etapa (konec středověku až počátek novověku) 

o Informace  rozšiřují  písaři  vládnoucích  panovníků,  sídelních  měst, 

městských  států,  kronikáři,  potulní  pěvci  a  mniši  (při  komunikaci  mezi 

kláštery) 

 Žurnalistika dopisovatelská (přibližně období raného novověku, od počátku16. 

století do poloviny18. století) 

o První obsahy novin z materiálů od korespondentů

o Materiály  posílají  tiskaři,  poštmistři,  obchodníci,  bankéři,  řemeslníci, 

umělci, vědci, teologové a další příslušníci vzdělaných vrstev

 Spisovatelská žurnalistika (od poloviny18. století až do poloviny 19. století) 

o Vliv důsledků průmyslové  revoluce,  rozvoje  urbanizace a  zvyšujícího  se 

počtu vzdělaných lidí, sílící střední třída

20



o Rozvoj časopisecké i novinové produkce

o Autory i vydavateli jsou spisovatelé a vzdělaní lidé (Např. Daniel Defoe, 

Jonathan Swift, v českých zemích např. Josef Dobrovský či později Josef 

Kajetán Tyl)

o Tato etapa vývoje tištěných médií je ovlivněna také osvícenstvím

 Redakční žurnalistika (od poloviny 19  do 30. let 20. století, kdy Baumert etapy 

vývoje novinářského povolání ukončuje) 

o V polovině 19. století dochází v redakcích k dělbě práce podle zaměření

o Rozvoj agenturního zpravodajství

o Rušení cenzurních předpisů pro vydávání tisku

o Oddělení vydavatele od šéfredaktora

o Vyčleňování distribuce a inzerce jako samostatné činnosti spojené s redakcí

o V této etapě se novinářská činnost stává celodenním povoláním 

( Baumert, 1928)

Baumert  čtvrtou  etapu  své  historické  členění  končí,  dle  Jiráka  a  Köpplové  lze 

rozdělení doplnit o pátou fázi podle Purera a Raabeho:

5) Redakčně technická žurnalistika (Od poloviny 70. let 20.století)

o Období elektronického zpracování textů a novinářských výstupů

(Purer, Raabe 1996 in Jirák Köpplová, 2015, s. 72)

Jiní autoři dále uvažují o nástupu šesté etapu:

  6) Internetová žurnalistika a online žurnalistika (Počátek v 90.letech)

o Základními  předpoklady  pro  její  nástup  byl  rozvoj  internetu  a  rozšíření 

individualizovaných  mobilních  telekomunikačních  zařízení  (smartphony, 

tablety apod.) 

(Jirák Köpplová, 2015, s. 72)
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Hodnocení a charakterizace této etapy žurnalistiky nejsou jednotné. McNair a Deuze 

považují  technologické změny za impulzy k rozšíření možností novinářského projevu a 

forem žurnalistiky (McNair 2000, Deuze 2007 in Jirák, Köpplová, 2015, s. 72).  Dochází 

pak  k  prolínání  tradiční  zpravodajské  žurnalistiky  a  publicistiky  s  novými  formami 

novinařiny  jako  je  například  žurnalistika  občanská,  participativní,  datová  a  mobilní 

(Moravec, Novinářská etika v praxi 11).

Toto prolínání tradiční žurnalistiky s jejími novými formami umožnil  mimo jiné 

rozvoj Webu 2.0, jehož definice není příliš ustálená. Přesto se o ni pokusím. Web 2.0 se 

vymezuje proti Webu 1.0, který byl tvořen elitou profesionálů. Oproti tomu je Web 2.0 

službou  tzv.  prosumerů.  Tento  pojem vznikl  spojení  slov  producer  a  consumer  a  jeho 

koncept spočívá v tom, že konzumenti obsahu jsou zároveň jeho tvůrci (Pavlíček, 2007 a 

Freire,  2008).  Nové možnosti  tvorby spojené s  Webem 2.0 jsou dle  Henryho Jenkinse 

„ostrým kontrastem ke staršímu vnímání pasivního mediálního diváctví. Nastává čas, kdy 

bychom neměli hovořit o tvůrcích a konzumentech mediálních obsahů jako o oddělených 

rolích,  nýbrž  jako  o  účastnících  komunikace,  kteří  jsou  ve  vzájemné  interakci  podle 

nových pravidel, jimž nikdo z nás zatím plně nerozumí.“ (Jenkins, 2006, s.3) Možnosti 

tvorby zpravodajství se tak rozšiřují například na všechny uživatele mobilních telefonů, 

které přispívají k rozvoji občanské žurnalistiky 12. 

Autoři  Altheide  a  Snow  považují  toto  období  za  konec  historického  vývoje 

žurnalistiky. Na jedné straně ji zbavuje smyslu existence komunikačních sítí a na straně 

druhé popírá  její  postupné podmanění  novinářské produkce marketingovými postupy,  s 

jejichž  pomocí  médii  a  žurnalistiko  manipulují  elity  politické,  ekonomické či  zájmové 

skupiny a další (Altheide, Snow, 1991 in  Jirák Köpplová, 2015, s. 73).

Proměna redakčních rutin s příchodem online médií

11 MORAVEC, Václav. Novinářská etika v praxi, Praha FSV UK, ZS 2017

12 Za občanskou žurnalistiku můžeme v širších souvislostech označit jakýkoliv obsah vytvářený uživateli  

(Friedland a Willey, 2003).
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S využíváním nových technologií se zásadně mění i mediální rutiny, novinář musí 

být flexibilnější.  Právě tato nutná flexibilita, která je po novinářích často požadována i 

mimopracovní  dobu  mě  přivádí  k  předmětu  diplomové  práce,  který  je  propojen  i  s 

průzkumem proměn rutin dotazovaných novinářů. Proto se nyní budu věnovat zakotvení 

tohoto tématu v literatuře. 

 Trampota mediální rutiny označuje za „pravidelné vzorce jednání zpravodajských 

organizací  usnadňují  kontrolu  toku  práce  a  umožňují  zpracovávat  v  krátkém časovém 

horizontu  nečekané  události.  Rutiny  formují  soustavu  pravidel  a  stávají  se  integrální 

součástí představy o tom, co znamená být mediální profesionál.“ (Trampota, 2006, s. 55) .

Shoemakerová  a  Reese  definují  mediální  rutiny  jako„vzorové,  opakované  praktiky  a 

formy, které mediální pracovníci užívají při své práci.“ (Shoemakerová a Reese, 1996, s. 

100).

Nutná proměna rutin,  která  s  online žurnalistikou přišla,  klade na novináře větší 

časový  tlak,  který  s  sebou  nese  větší  chybování.  Prvním  zásadním  trendem,  který 

proměňuje redakční  rutiny,  je  tedy zrychlování  a  sním spojené „zrušení  uzávěrek nebo 

jinak řečeno, jejich nepřetržitá existence. Když online novinář článek dokončí, ihned ho 

zveřejní…. Také ho může i  po publikaci upravovat a doplňovat,  což v tištěném médiu 

nelze.“ (Čuřík, 2012, s. 167). U převratných událostí,  nebo v případě, že daný redaktor 

nechce po skončení služby, aby nové informace pod jeho jménem doplňoval někdo jiný, 

může docházet k úpravě článku ve volném čase. Jak často se toto u online redaktorů děje 

budu  zkoumat  v  rámci  časových  snímků  i  semistrukturovaných  rozhovorů.  Dochází  k 

celkové  proměně  struktury  výrobního  dne  novinářů.  Pro  tištěná  média  jsou  typické 

uzávěrky jednou denně ve večerních hodinách, neboť jsou ohraničeny technologií jejich 

výroby (Bednář, 2011, s. 40). Kdežto s online novinařinou se pojí uzávěrka okamžitá či 

uzávěrka nepřetržitá. Dle Stovalla čtenář online médií očekává, že kdykoliv se podívá ona 

online zpravodajství, najde tam nové informace (Stovall, 2004, s. 41). Trend zrychlování se 

pojí i s další proměnou, kterou je slučování funkcí novináře, kdy již nestačí, aby novinář 

uměl pouze dobře psát,  ale je třeba zastávat i  další  v tištěných médiích specializované 

funkce jako například fotografování či natáčení videí. Také se klade důraz na výrobu zpráv 

pro více platforem, který ale  může znamenat  nižší  výslednou kvalitu  produktu (Čuřík, 
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2012, s. 183). „Zatímco online média multimedialitu novinářů oceňují a často očekávají, 

tištěná média u svých redaktorů podle názoru novinářů upřednostňují kvalitu zpracování 

informací, a proto tyto schopnosti od novinářů záměrně nevyžadují (Sošková 2010, s. 119–

125). Ačkoliv technologický vývoj má určitý vliv na oba typy novinářů (online i tištěných 

médií) premisou, kterou budu v rámci výzkumu ověřovat  je, že bude práce více zasahovat 

do volného času online redaktorům než redaktorům tištěných médií. 

Dalším trendem je proměna uživatelských zvyklostí příjemců mediálního sdělení. Ti 

chtějí  informace  rychle,  bez  nedostatků,  chyb  a  rychle  napsané.  Pokud  je  nemají  k 

dispozici  okamžitě,  jdou ke konkurenci.  Agendu tedy nastoluje  uživatel,  ne novinář.  V 

důsledku  této  proměny  můžeme  mluvit  o  tzv.  prosumerech,  kteří  jsou  spojením  slov 

producer a consumer, mezi jejichž významy se stírá rozdíl. Teoretici tvrdí, že v digitálním 

věku jsme všichni zároveň čtenáři i vydavateli (Čuřík, 2012, s. 15).

Proměnou dále prochází i další redakční rutina – práce se zdroji, která se v rámci 

online žurnalistiky od tradiční žurnalistiky liší opět především kvůli  nutnosti okamžité 

publikace zpráv. Požadavek na relevanci a ověřitelnost zdrojů platí stejně jako v případu  

žurnalistiky tradiční. Ovšem internet přinesl do práce se zdroji nové možnosti. Například 

díky němu mohou novináři získat informace přímo u primárního zdroje bez větší ztráty 

času  (Russ-Mohl, 2005, s.109).

Internet samotný slouží jako archiv. Vyhledávání  informací na něm se rozvinulo do 

specifické novinářské techniky nazvané computer assisted reporting. Na internetu je možné 

vyhledat  informace,  které  již  byly  k  danému  tématu  zpracovány.   Díky  tomu  odpadá 

mnoho  kroků,  které  byly  dříve  nutné  k  zasazení  tematiky  do  širšího  kontextu.  Jako 

například vyhledávání originálů dokumentů, tiskových zpráv či vyhledávání v archivech.  

Vzhledem k neomezenému rozsahu internetu a tedy také internetu jako zdroje, na který 

může publikovat informace kdokoliv musí novináři relevantní informace nejen vyhledat, 

ale posoudit jejich relevanci a  důvěryhodnost (Deuze, 2004; Šmíd a Trunečková, 2009). 

Online novinář se tedy na zdroje musí dívat více kriticky, možnosti online zdrojování ale 

přináší i nesčetně výhod, především rychlost vyhledávání informací. „Zatímco dříve museli 

novináři  shánět  informace  po telefonu  a  při  tom putovat  po  úřadech,  ministerstvech a 

knihovnách,  dnes  jim  webové  stránky  umožňují  sledovat  krok  za  krokem  legislativní 

proces, pro tisková prohlášení již nemusejí obrážet tiskové konference, jakékoli dokumenty 
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včetně  obrazových  mohou  získat  okamžitě  buď  přímo  z  webu,  nebo  prostřednictvím 

elektronické pošty.“ (Šmíd, 2006, s. 29 in Čuřík, 2012, s. 166).

1.2   Definice  volného  času,  pracovního  času,  stírání 

hranic mezi volným časem a prací

1.2.2 Volný čas

Ke zkoumání přesahu práce do volného času je  nutné si  pojem volný čas  jasně 

vymezit.  Proto  tedy  další  kapitolu  teoretického  ukotvení  své  diplomové  práce  věnuji 

charakterizaci pojmu volný čas od několika autorů, kteří se této problematice dlouhodobě 

věnují. Volný čas je těžko uchopitelným pojmem a tak jsem se v rámci literární rešerše 

setkala  s  mnoha koncepcemi.  Vybrala  jsem ty,  které  mi přišly  v souvislosti  s  tématem 

diplomové práce nejvíce relevantní. 

Šafr a Patočková dělí čas na pracovní a mimopracovní. Čas mimopracovní ještě dále 

rozlišují na čas vázaný a volný. Volný čas bývá dle výše zmíněných autorů označován za 

„specifickou část mimopracovní doby, po kterou člověk nemusí vykonávat žádné činnosti, 

které by vnímal jako povinnosti nebo něco, co vykonává v souvislosti s péčí o děti nebo 

ostatní  členy rodiny,  v  souvislosti  se  zabezpečením chodu domácnosti,  přepravou nebo 

uspokojováním svých biofyziologických potřeb (spánek, jídlo, hygiena, event. zdravotní 

péče).“ Část mimopracovní doby, kdy tyto povinnosti vykonávat musí je pak označována 

jako čas vázaný (Šafr, Patočková, 2010). Dalšími významnými charakteristikami volného 

času,  na které autoři  kladou důraz je  „svobodná volba činnosti,  dobrovolnost  a  vnitřní 

motivace.  Ve  volném čase  se  člověk  věnuje  činnostem,  které  si  sám svobodně  zvolil, 

vykonává  je  dobrovolně  a  dělá  je  primárně  pro  uspokojení  z  vlastního  konání  těchto 

činností. Není to tedy aktivita, která se „musí udělat“ nebo která by měla přinést nějaký 

bezprostřední užitek.“ (Šafr, Patočková, 2010).

Stejné  rozlišení  mimopracovního  času  uvádí  také   autoři  Hájek,  Hofbauer  a 

Pávková, zabývající se pedagogikou volného času. Volný čas definují jako část lidského 

života  „  mimo  čas  pracovní  (návštěva  školy  a  pracovní  proces)  a  čas  vázaný,  který 

zahrnuje  biofyziologické  potřeby člověka (spánek,  jídlo,  osobní  hygienu),  chod rodiny, 
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provoz domácnosti, péči o děti, dojíždění za prací a další nutné mimopracovní povinnosti. 

Volný čas je dobou, kterou má po splnění těchto potřeb a povinností člověk k dispozici pro 

činnosti sebeurčující a sebe vytvářející.“  (Hájek & Hofbauer & Pávková, 2008, s. 10). 

Francouzský sociolog,  který  významně obohatil  teorii  volného času,  ho definuje 

následovně „Volný čas je komplex aktivit mimo pracovní, společenské závazky, jimiž se 

jedinec zabývá ze své vůle, aby si buď odpočinul, pobavil nebo svobodně zdokonaloval 

svou tvůrčí kapacitu.“ (Dumazadier in Veselá 1999, s. 64).

Slepičková před svou definicí volného času uvádí, že jde o pojem spojen především 

se západní kulturou. Tu reprezentuje evropský a severoamerický životní styl.  Volný čas 

považuje za významný indikátor moderní industriální společnosti (Slepičková, 2005, s. 9). 

Volný čas pak definuje "jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti 

vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního svobodného 

rozhodnutí  věnuje  vybraným  činnostem.  Tyto  činnosti  ho  baví,  přinášejí  mu  radost  a 

uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti" (Slepičková, 2005, s. 14).

Dvořáček  ve  své  konceptualizaci  volného  času  klade  důraz  na  svobodné 

rozhodování.  „Volný čas  je  doba,  po kterou člověk patří  sám sobě,  může se svobodně 

rozhodnout o činnostech, které mu přinášejí potěšení či odpočinek. Je to ta část dne, v níž 

je člověk osvobozen od všech povinností pracovních, studijních, společenských, od svých 

závazků  k  rodině  i  vůči  sobě  samému  (ve  smyslu  uspokojování  primárních  potřeb)." 

(Dvořáček 2004, s. 116).

Mimo výše zmíněné autory uvádějící jasnou definici volného času jsou zde také 

někteří teoretici, kteří zastávají názor, že obecná definice takto složitého pojmu neexistuje. 

Neboť v historii měl a stálé má tento těžko uchopitelný pojem různé významy pro různé 

národy a pro různé společenské skupiny. Jedním z těchto teoretiků je například Roberts. 

Ten  uvádí  jako  příklad  puritány,  pro  něž  je  volný  čas  hrozbou  pohodlnosti  a  hříchu. 

Horníky,  pro  které  volný  čas  znamená  unik  z  pracovní  rutiny  a  uvolnění  nebo  také 

důchodce, pro které je volný čas často spojen s problémem, jak ho vyplnit. Dle Robertse 

tedy  neexistuje  jednotná  konceptualizace  volného  času.  Tento  problém  řeší  negativní 

definicí, tedy tím, co volný čas není. Do volného času se dle něj neřadí práce vykonávaná v 

zaměstnání i mimo něj, rodinné povinnosti a veškeré aktivity spojené se závazky a jinými 

povinnostmi (Roberts, 1970). Stejně tak jako o „opaku doby nutné práce a povinností a 
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doby nutné k reprodukci sil" mluví o volném času kolektiv autorů pedagogického slovníku 

(Pedagogický slovník, 2001, s. 283).

Definic a úhlů pohledu, ze kterých lze volný čas konceptualizovat, existuje velké 

množství.  V  rámci  uvedených  citací  i  dosud  provedených  rešerší  existují  ale  jisté 

průsečíky, ve kterých se názory autorů shodují a na základě kterých budu k volnému času v 

rámci své diplomové práce přistupovat. Aspektem, který je s volným časem nutně spojený 

je tedy to, že je to čas nejen mimo pracovní dobu, ale také čas osvobozený od veškerých 

společenských, rodinných závazků a také od závazků vůči sobě samému. Dalším důležitém 

bodem je  také  to,  že  je  to  doba,  kdy se  člověk  rozhoduje  o  komplexu vykonávaných 

činností svobodně. 

Velký vliv na problematiku volné času má užívaní smartphonů. Toto zařízení v sobě 

konverguje  jak  aktivity  volného  času,  tak  aktivity  času  pracovního.  Velké  množství 

zaměstnanců v dnešní době komunikuje má v chytrém telefonu nainstalovanou aplikaci pro 

pracovní komunikaci, ke který mají tak v podstatě nepřetržitý přístup. Průzkum společnosti 

Adobe ukazuje, že celých 79% Evropanů se zabývá pracovními e-maily i ve svém volném 

čase. Šest z deseti Evropanů pak přiznalo, že pracovní poštu pravidelně vyřizují i během 

dovolené.  A to  především  na  svých  smartphonech,  kde  svou  elektronickou  poštu  dle 

Doupala vyřizuje přes 40% lidí. Podle akciové společnosti IBM je na mobilních zařízeních 

přečtena téměř polovina (49 %) veškerých zpráv (Doupal, 2007).  Tato činnost na chytrých 

telefonech je do typologie volného času velmi těžce zařaditelná. Neboť přečtení a odpověď 

na e-mail zabere často jen několik minutu a zaměstnanec ani nepocítí, že jeho volný čas 

byl narušen pracovním. Této problematice se budu v rámci své diplomové práce hlouběji 

věnovat  s  jednotlivými  redaktory  při  osobních setkání.  V rámci  smartphonů lze  zjistit, 

kolik času je věnováno jednotlivým aplikacím. V rámci sociálních sítí samozřejmě nebude 

možno  rozlišit  kolik  času  stráveného  na  dané  sociální  síti  bylo  věnováno  pracovním 

záležitostem. Ovšem v rámci aplikace čistě pracovního emailu, kterou někteří redaktoři 

mají nainstalovat toto zjistit bude možné. 

1.2.3 Pracovní čas

Pracovní čas je v dnešní době také velmi těžko uchopitelným pojem, neboť jak říká 

Zygmunt Bauman současný životní styl se změnil v pracovní styl. Volný čas je tedy, nejen 
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v  důsledku  rozvoje  digitálních  technologií,  s  časem  pracovním  velmi  úzce  propojen 

(Deuze, 2007, s. 2). Ovšem zároveň v důsledku individualizace typické pro informační 

dobu, kdy mají jedinci potřebu býti v rámci globální společnosti vnímáni jako individuální 

osoby, vyžadují zaměstnanci od zaměstnavatelů také individualistické podmínky. Těmi je 

například  flexibilní  pracovní  doba  či  možnost  práce  z  domova.  Deuze  v  kapitole 

„Individualizace  v informační  době“ uvádí,  že  se  pracovní  trh  individuálním potřebám 

přizpůsobil. Korporátní pracovní doba od 9:00 do 17: 00 je nahrazena snahou o dosažení 

společného cíle. Tak dochází ke stírání pevné pracovní doby a hranic mezi pracovním a 

soukromým životem a tedy i mezi pracovním a volným časem (Deuze, 2007, s. 4-5). I přes 

tuto problematiku se pokusím pracovní čas vymezit pomocí příbuzných pojmů. 

Nejprve  se  tedy  zaměřím  na  definice  pracovní  doby.  Ta  je  dle  zákoníku  práce 

definována následovně: Pracovní doba je doba (čas), po kterou je zaměstnanec povinen pro 

svého zaměstnavatele vykonávat práci. Nebo také doba, po kterou musí být zaměstnanec 

připraven k výkonu práce dle instrukcí svého zaměstnavatele (popřípadě interních směrnic 

firmy).13  Další vymezení tohoto pojmu je zakotveno ve směrnici Evropského parlamentu a 

Rady č. 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby. Dle této směrnice se 

„pracovní dobou rozumí jakákoliv doba, během níž zaměstnanec pracuje, je k dispozici 

zaměstnavateli  a  vykonává  svoji  činnost  nebo  povinnosti  v  souladu  s  vnitrostátními 

právními předpisy nebo zvyklostmi.“  (Směrnice Evropského parlamentu in Martinková, 

2006, s. 11) .

Dále  existuje  také  možnost  pružné  pracovní  doby,  která  je  definována  jako 

„pracovní doba, která je rozdělená na základní (pevnou) a volitelnou (pohyblivou) část. 

Základní část  určuje zaměstnavatel  a volitelnou si  určuje sám zaměstnanec,  přičemž je 

volitelná  pracovní  doba  obvykle  upravena  interními  předpisy  zaměstnavatele.  Součet 

základní  a  volitelné  pracovní  doby  tvoří  stanovenou  pracovní  dobu  zaměstnance.“ 
14Otázkou jak mají  pracovní dobu nastavenou jednotliví  respondenti  se budu zabývat v 

praktické části v rámci rozhovorů s jednotlivými redaktory. V rámci výzkumu budu také 

zjišťovat  zdali  práci  přesčas mají  kompenzovanou volnem v rámci  vymezené pracovní 

doby.

13 Zákon č. Zákon č. 65/1965  Sb.,zákoníku práce- Část IV. -Pracovní doba a doba odpočinku - Hlava 3 - 

Oddíl první: Pracovní doba a přestávky v práci.

14 ibid
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Ke konceptualizaci pracovního času je dále nutné vymezit pojem práce, který je ve 

Velkém  slovníku  naučném  definován  takto:  "specificky  lidská  činnost  vyznačující  se 

plánovitostí  a  vědomou  volbou  pracovních  postupů  i  společenskou  kooperací  a 

komunikací; zaměřena na hospodářský cíl uspokojování potřeb, v širším smyslu na tvorbu 

hodnot nezbytných pro zabezpečení existence člověka." (Velký slovník naučný, 1999, s. 

1162).  Britský sociolog Anthony Giddens nabízí  definici  následující:  "Práci  obecně,  ať 

placenou či neplacenou, můžeme definovat jako vykonávání úkolů vyžadujících mentální a 

fyzické  úsilí,  jehož  cílem  je  výroba  zboží  a  služeb  k  uspokojení  lidských  potřeb.  Za 

zaměstnání považujeme takovou práci, která se děje výměnou za pravidelnou mzdu či plat. 

Práce je ve všech kulturách základem ekonomiky. Instituce, které zajišťují výrobu a směnu 

zboží a služeb, vytvářejí ekonomický systém." (Giddens, 1999, s. 309).

Pracovní čas tedy můžeme volně definovat jako dobu, po kterou zaměstnanec či 

externí  spolupracovník  vykonává práci  pro  svého zaměstnavatele  či  úkony s  výkonem 

práce spojené. Mezi tyto úkony se řadí vyřizování mailu, telefonátů apod. 

1.2.4 Stírání hranic mezi volným časem a prací

 Současná společnost, je dle Zygmunta Baumana, soustředěná čistě na práci. Práce 

je pro člověka přirozený stav. Nepracovat je nepřijatelné. Lidé tráví velké množství času ve 

vzdělávacích institucích, aby zlepšili své šance ve vysoké konkurenci globální ekonomiky. 

Životní styl se dle Baumana změnil v pracovní styl. (Bauman in Deuze, 2007, s.1). Ulrich 

Beck zastává názor, že pracovní životní styl je plný nejisty a risku a zaměstnanci tak žijí ve 

strachu o ztrátu práce ( Beck in Deuze, 2007 s.1). Proto jsou ochotni přenášet pracovní 

povinnosti i do volného času. Tuto situaci či tento životní styl, kdy se hranice mezi prací a 

volným časem stírají nazývá Bauman tekutým životem a mediální teoretik Mark Deuze ho 

v rámci knihy Media Work aplikuje na zaměstnance médií (Deuze, 2007). Je to život, ve 

kterém dochází  ke  konvergenci  práce  a  života,  tedy  pracovního  a  volného  času.  Tuto 

situaci v první řadě podpořily počítače, díky, nebo chcete-li kvůli kterým, si lidé mohou 

nosit práci i domů. Ještě více k této situaci ale přispěly smartphony. Bezdrátová zařízení, 

která jsou neustále připojená k internetu, tudíž i k pracovnímu mailu učinili hranici mezi 
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pracovním a osobním životem tenčí, než kdy dříve. Digitální komunikace maže hranice 

mezi  prací,  rodinným  životem  a  volným  časem.  Deuze  konstatuje,  že  z  konstantního 

elektronického  propojení,  způsobené  konvergencí  telefonu,  počítače  a  komunikačních 

prostředků do smartphonu v lidech vyvolává dva pocity. První je ten, že si užívají volnost a 

způsob využití sociálních sítí na smartphonu a druhý je uvědomění si vlivu tohoto zařízení 

na jejich osobní život (Deuze, 2007). Právě tomuto vlivu se budu věnovat v praktické části 

mé diplomové práce,  neboť již  s  předchozími zkušenostmi s  novináři  vím,  že si  často 

upozornění na pracovním mailu nevypínají pro případ krize ani ve volném čase, tudíž vliv 

smartphonů  na  zkoumaný  jev  –  zásah  práce  do  volného  času  novinářů  bude 

nezanedbatelný. 

2 EMPIRICKÁ ČÁST

2.1 Metodologie výzkumu

V této části blíže specifikuji zvolenou metodologii diplomové práce, jejímž cílem je 

zmapování přesahu pracovního času do volného času online redaktorů versus redaktorů 

tištěných médií a jeho následné porovnání. Přesah pracovního času do volného času bude u 

obou typů redaktorů zaznamenávám v denním, týdenním a ročním cyklu volného času. V 

denním a  týdenním cyklu  volného času  bude tento  přesah  zjišťován  pomocí  časových 

snímků,  které  budou zachycovat  jednotlivé  činnosti  během pracovních  dnů.  Sledována 

bude  především  pracovní  aktivita  během  volného  času  (pracovní  hovory,  vyřizování 

pracovních  mailů  či  nutnost  přímo  tvořit  nebo  upravovat  obsah  pro  dané  médium ve 

volném čase). Obsah časových snímků bude poté rozebrán v rámci semistrukturovaného 

rozhovoru. Přesah pracovního času do volného času v ročním cyklu volného času bude 

zjišťován  pouze  metodou  semistrukturovaného  rozhovoru,  kde  budou   také  kladeny 

doplňující otázky k tématu jako celku. Primárním cílem diplomové práce je odpovědět na 

výzkumnou otázku, která zní následovně: 
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Existují diference v přesahu pracovního času do volného času u online redaktorů a u 

redaktorů tištěných médií?

 

Dále bude také zjišťováno, jak často pracují vybraní redaktoři přesčas a do jaké míry 

je po redaktorech obou typů médií vyžadováno (explicitně či implicitně) být v pracovní 

pohotovosti i ve volném čase. A to jak v denním, týdenním i ročním cyklu volného času. 

Pomocí polostrukturovaných rozhovorů bude také zjišťováno, jak často museli redaktoři v 

době mimořádných událostí (např. teroristické útoky atp.) pracovat ve volném čase a zdali 

se bude frekventovanost práce ve volném čase lišit u redaktorů online médií a redaktorů 

tištěných médií. S těmito sekundárními cíli diplomové práce se pojí následující podotázky:

Mají vybraní redaktoři  online médií  pevně stanovenou pracovní dobu a jak často 

pracují přesčas této doby? 

Mají vybraní redaktoři tištěných médií pevně stanovenou pracovní dobu a jak často 

pracují přesčas této doby? 

Na  jakých  platformách  vybraní  redaktoři  online  médiích  komunikují  v  rámci 

redakce? Přerušují tuto komunikaci po skončení pracovní doby? 

Na  jakých  platformách  vybraní  redaktoři  tištěných  médiích  komunikují  v  rámci 

redakce? Přerušují tuto komunikaci po skončení pracovní doby? 

Jak probíhá organizace v dané redakci online médií v případě mimořádných událostí 

a jak tyto události zasahují do volného času redaktorů?

Jak  probíhá  organizace  v  dané  redakci  tištěných  médií  v  případě  mimořádných 

událostí jak tyto události zasahují do volného času redaktorů?

 Jak často pracují  vybraní redaktoři  online  médií  o  víkendech? Mohou si  dovolit 

nebýt na příjmu v rámci týdenního cyklu volného času?

Jak často pracují vybraní redaktoři tištěných médií o víkendech? Mohou si dovolit 

nebýt na příjmu v rámci týdenního cyklu volného času? 
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Mohou si vybraní redaktoři online médií dovolit nebýt na příjmu v rámci ročního 

cyklu volného času? 

Mohou si vybraní redaktoři tištěných médií dovolit nebýt na příjmu v rámci ročního 

cyklu volného času? 

Využívají  vybraní  redaktoři  online  médií  smartphone  ke  své  práci?  Pokud  ano 

podporuje všudypřítomné připojení spojené s užíváním smartphonu zásah práce do 

volného času? 

Využívají  vybraní redaktoři  tištěných médií  smartphone ke své  práci? Pokud ano 

podporuje všudypřítomné připojení spojené s užíváním smartphonu zásah práce do 

volného času? 

Existuje souvislost mezi příslušností k danému typu média (online/tisk) a způsobem 

trávení volného času?

2.1.1 Výzkumná strategie - odůvodnění výběru kvalitativní metody

Vzhledem k primárním i sekundárním cílům svého výzkumu, povaze dat, která budu 

zjišťovat,  i  stanoveným  výzkumným  otázkám,  jsem  se  rozhodla  pro  kvalitativní 

výzkumnou strategii. Tato strategie byla vybrána z toho důvodu, že budu zkoumat vybrané 

procesy interpretativně a do hloubky. Mým cílem bude zjišťovat co nejvíce informací od 

relativně  malého  množství  participantů,  což  kvalitativní  metody  umožňují.  Výsledkem 

bude prověření malého množství dat, zato však do hloubky ( Scherrer, 2004). Kvalitativní 

výzkum se provádí pomocí intenzivního kontaktu s poměrně malou skupinou jedinců, čímž 

v mém případě bude 10 redaktorů a redaktorek. Pět pracujících v online médiích a pět v 

tištěných médiích. Zkoumané situace reflektují každodennost jedinců, skupin, společností 

nebo organizací.  (Miles a Creswell 2003, Huberman 1994, Bogdan, Biklen 1992 in Hendl, 

2008, s. 51)  V mém výzkumu budou situace reflektovat každodenní život redaktorů se 
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zaměřením  na  přesah  pracovního  času  do  volného.  Je  mi  známo,  že  malý  počet 

participantů  nedovoluje  zobecnit  výsledky  výzkumu  na  všechny  redaktory  tištěných  a 

online médií ani že získanou znalost nebude možné vztáhnout na jiné prostředí (Hendl, 

2008, s. 52). Pro mě bylo ale důležitější vždy se zaměřit důkladně na daného participanta a 

pochopit jeho vnímání zkoumané situace v celé její šíři. Vysokou validitu charakteristickou 

pro  kvalitativní  výzkum,  kdy  je  výzkumné  šetření  schopno  postihnout  skutečné 

charakteristiky zkoumaného jevu, jsem upřednostnila před vysokou reliabilitou typickou 

pro výzkumy kvantitativní (Sedláková, 2014).

2.1.2  Metody  získávání  dat  -  časové  snímky  a  polostrukturované 

rozhovory

Před začátkem sběru dat jsem všem participantům objasnila cíl výzkumu, způsob 

sběru dat, jejich zpracování i účel jejich využití. Dále jsem je ujistila, že s veškerými daty 

budu pracovat pouze já (někteří se stihli dotázat ještě před mým ujištěním) a že s nimi 

budu zacházet v souladu se zákonem o ochraně č.101/2000 Sb. Všechny tyto informace 

jsou obsaženy v informovaném souhlasu (viz. Přílohy diplomové práce).

Ke  zmapování  průběhu  pracovního  dne  v  týdnu  byla  u  obou  typů  redaktorů 

(online/tisk)   zvolena  nejprve  technika  časového  snímků.  Tu  Čihovský  označuje  za 

specifickou techniku zachycující  aktivity člověka v jeho volném čase či  pracovní době 

(Čihovský,  2006,  s.  35).  Časový  popis  činností  je  ideální  pro  zmapování  přesahu 

pracovního  času  do  času  volného.  Nedovoluje  však  důkladný  popis  činností 

zaznamenaných v časovém snímku a objasnění, zdali jsou běžnou rutinou nebo výjimkou. 

Proto bylo žádoucí doplnit časový snímek další metodou sběru dat. Hendl dle pravidel pro 

výběr  metod kvalitativního výzkumu doporučuje  rozhovor  pro  zkoumání  toho,  co  lidé 

dělají v soukromí (Hendl, 2008, s. 161). Vzhledem k tomu, že se výzkum zaměřuje na to, 

co vybraní participanti dělají během svého volného času, je rozhovor vhodnou doplňující 

metodou.

Za  vhodnou  metodu  kvalitativního  dotazování  pro  svůj  výzkum  považuji 

semistrukturovaný  rozhovor  (někdy  nazývaným  rozhovorem  s  návodem),  neboť  se 
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pohybuje  na  poli  mezi  dvěma  extrémy:  mezi  rozhovory  strukturovanými  a 

nestrukturovanými.  Semistrukturovaný  rozhovor  obsahuje  předem  daný  soubor  témat 

otázek  a  podotázek,  ale  jejich  pořadí,  volba  slov  a  formulace  může  být  pozměněna, 

případně může být něco dovysvětleno. Otázky mohou být volně přizpůsobeny každému 

konkrétnímu  jedinci  a  tomu,  kam  se  jeho  odpovědi  ubírají,  tudíž  se  výzkumník  o 

zkoumané problematice dozví více informací než ve striktně strukturovaném rozhovoru. 

„Polostrukturované  rozhovory  jsou  flexibilnější  a  volnější  než  strukturované,  ale  jsou 

organizovanější a systematičtější než nestrukturované rozhovory.“( Wildemuth, Zhang). Po 

dokončení rozhovorů,  bude třeba odpovědi jednotlivých participantů podrobit  vzájemné 

komparaci. A to jak uvnitř jednotlivých skupin (print, online), tak mezi oběma skupinami. 

Proto je v případě mého výzkumu semistrukturovaný rozhovor, který ulehčuje srovnávání 

jednotlivých odpovědí, vhodnější než rozhovor nestruktorovaný (Hendl, 2008, s. 174) .

Z těchto důvodů bude po dokončení sběru dat pomocí časových snímků veden s 

participanty semistrukturovaný rozhovor nad objasněním veškerých aktivit uvedených v 

časových  snímcích  a  nad  tématy  pojícími  se  s  výzkumnou  otázkou  i  podotázkami.  V 

rozhovoru bude rozebrán také volný čas v rámci ročního a týdenního cyklu. Konvergence 

telefonu,  počítače  a  komunikačních  prostředku,  ztělesněná  smartphony,  s  ní  spojené 

konstantní elektronické propojení má velký vliv na osobní života novináře. Deuze označuje 

život novináře za život tekutý,  ve kterém se stírají  hranice mezi osobním a pracovním 

životem (Deuze, 2007, s. 12). Proto je zde předpoklad, že se většina novinářů zcela od své 

práce neoprostí ani v rámci ročního cyklu volného času. Novináři budou proto v rámci 

tohoto sekundárního cíle výzkumu dotazováni například, do jaké míry smartphone ke své 

práci využívají, zdali během své kariéry novináře zažili dovolenou zcela bez kontaktu s 

prací,  zdali  si  mohou dovolit  během dovolené nekontrolovat  pracovní  mail  a  nebýt  na 

dosah na pracovním telefonním čísle a pokud ano, zdali mají tendence přesto pracovní mail 

neustále kontrolovat. 

V tezích diplomové práce byla uvedena ještě třetí  metoda sběru dat a  záznam a 

analýza dat z redakčních systému daných médií, které zaznamenávají přesný čas veškerých 

editací  jednotlivých článků.  Novináři  ale  uváděli,  že  náhled do interního systému není 

možný, tudíž tato metoda sběru dat  použita nebyla.  To ale kvalitu  výzkumu nesnižuje, 
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neboť  podrobný  přehled  o  zásahu  práce  do  volného  času  byl  poskytnut  pomocí 

semistrukturovaných rozhovorů. 

Postup sběru dat technikou časového snímku

Veškeré časové snímky jsou zcela anonymní. V jejich prvotním návrhu byla idea, že 

úvodní hlavička bude obsahovat položky: číslo participanta, médium, ve kterém pracuje, 

pracovní pozici a běžnou pracovní dobu. S tím prvotně oslovení redaktoři souhlasili.  V 

průběhu oslovování redaktorů ale s participací na výzkumu souhlasili  redaktoři,  jejichž 

pracovní pozice je v rámci daného média unikátní. Položka „pracovní pozice“ tedy v rámci 

zachování  anonymity  výzkumu  musela  být  z  hlavičky  odstraněna,  neboť  by  odhalila 

identitu daného redaktora. 

Veškeré časové snímky mají pevnou časovou osu, obsahují totiž rozpis dne po půl 

hodinách.  Maříková  označuje  půlhodinovou  přesnost  za  nepostačující  a  doporučuje 

desetiminutový vzorec (Maříková, 1996, s. 82). Ovšem po té, co první oslovená redaktorka 

kvůli  zásahu do pracovní  doby,  kterou záznam aktivit  do časového snímku způsobuje, 

participaci  na  této  metodě  sběru  dat  pro  výzkum  odmítla,  i  když  byl  vzorec 

třicetiminutový, nemohla jsem si tedy dovolit po participantech zaznamenávat aktivity v 

ještě  kratších  časových  intervalech.  Na  doporučení  Maříkové  zaznamenávat  souběh 

několika činností, z nichž některé jsou vedeny jako primární a jiné jako sekundární, jsem 

časový snímek rozdělila na dva sloupce. Jeden tedy pro záznam primární činnosti a druhý 

pro záznam sekundární činnosti. 

Výše zmíněná participantka  poskytla  pouze  semistrukturovaný rozhovor.  Je  tedy 

nutno dodat,  že časové snímky nevyplňovali  všichni dotázaní redaktoři,  se kterými byl 

veden semistrukturovaný rozhovor. A to z toho důvodu, že na podrobný záznam činností 

do  časového  snímku  v  pracovní  den  nemají  čas.  I  tato  skutečnost  určitým  způsobem 

vypovídá o strukturaci  času vybraných redaktorů.  Ve skupině online redaktorů vyplnili 

časové  snímek  3  participantni,  ve  skupině  redaktorů  tištěných  médií  pouze  1 

participantnka.  

Časové snímky měli všichni participanti, kteří je vyplňovali, k dispozici s časovým 

předstihem před záznamem činností, tudíž byl vytvořen dostatečný prostor pro případné 
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dotazy  ohledně  jejich  vyplnění.  Pracovní  den,  kdy  byl  časový  snímek  vyplňován,  si 

participanti vybrali dle svého uvážení. Nepřišlo mi vhodné požadovat po redaktorech, kteří 

byli ochotni takto podrobně zaznamenávat průběh svého dne, vyplňování v den, který já 

určím. Záznamy jednotlivých participantů tedy nevypovídají o stejném dnu v týdnu. Zde 

opět  výzkum  naráží  na  vytíženost  práce  novináře  a  nemožnost  ji  zcela  přizpůsobit 

výzkumu. Z důvod časové vytíženosti nakonec záznamy do časových snímku prováděli 

pouze čtyři vybraní redaktoři. Tudíž časové snímky jsou jen doplňkovou metodou sběru 

dat. Možné ovlivnění výsledků výzkumu vlastním výběrem dnu v týdnu tedy nebude tak 

závažné, neboť hlavní výzkumnou metodou jsou semistrukturované rozhovory. Záznamy 

do časových snímků byly prováděny v reálném čase. Jedinou výjimkou byl spánek, kdy to 

není možné. Vyplněné časové snímky jsou k dispozici v příloze č.1  a 2 diplomové práce. 

Postup sběru dat technikou rozhovorů

Vzhledem k tomu že způsob výběru participantů byl prováděn metodou sněhové 

koule, kdy participanti, kteří již ve výběru jsou, postupně nominují další a tito participanti 

další,  byly  rozhovory prováděny v  poměrně  širokém časovém rozpětí  (Disman,  2002). 

Neboť jsem nejprve oslovila redaktory, na které jsem již kontakt měla, a ti pak v rámci 

rozhovoru nominovali další redaktory, o kterých si mysleli, že by se výzkumu také rádi 

zúčastnili. Rozhovory tedy probíhaly od ledna 2018 do května 2018. Osm rozhovorů bylo 

vedeno  ústně,  dva  rozhovory  byly  vedeny  po  mailu,  neboť  si  tento  způsob  oslovení 

novináři vyžádali v rámci úspory času. S redaktory, kteří časový snímek vyplňovali, byl 

nejprve  veden  rozhovor  o  jeho  obsahu,  poté  byl  veden  semistrukturovaný  rozhovor 

doplňující  informace o denním a týdenním i  ročním cyklu volného času,  rozdělený na 

následující tematické okruhy:

Dodržování pracovní doby a práce přesčas

Komunikace v rámci redakce a její zásah do denního cyklu volného času

Zásah práce do volného času v době mimořádných událostí

Zásah práce do týdenního cyklu volného času

Zásah práce do ročního cyklu volného času
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Využívání smartphonu k práci a sním spojený zásah práce do volného času

Jak novináři vnímají rozdíly mezi prací pro online a tisk s ohledem na zásah práce do 

volného času

Jak říká Trampota a Vojtěchovská, rozhovor má velkou výhodu, že v něm na rozdíl 

od dotazníkového šetření  mohou být  zjištěny i  informace,  které  výzkumník  neočekává 

(Trampota, Vojtěchovská, s. 84-85, 2010). I můj výzkumný plán, zahrnující v některých 

případech mimo rozhovory předem načrtnuté časové snímky, je velmi flexibilní, tudíž bylo 

s  některými  participanty  probráno  i  několik  individuálních  témat  mimo  připravené 

tematické okruhy, neboť se k nim rozhovor o obsahu časových snímků začal volně ubírat. 

Osm rozhovorů  bylo nahráváno na nahrávací  médium,  na což byli  všichni  participanti 

předem upozorněni.  Dva  rozhovory  byly  vedeny  po  mailu,  neboť  si  to  daní  redaktoři 

vyžádali  v  rámci  úspory  času.  I  toto  určitým  způsobem  vypovídá  o  strukturaci  času 

redaktorů a bude to dále rozebíráno v rámci empirické části.

2.1.3 Vzorkování - kolik redaktorů a z jakých médií bylo vybráno a proč

Vzhledem k volbě kvalitativní strategie výzkumu bylo nutné vybrat vzorek účelově 

(Hendl, 2008). Strategie výběru vzorku byla tedy provedena metodou záměrného výběru. 

Vzorkování proběhlo podle předem určených charakteristik, díky čemuž bylo možné, jak 

uvádí metodolog výzkumných prací Jan Hendl, dospět k odpovědi na výzkumnou otázku a 

také  k  adekvátnímu  popisu  fenoménu  (Hendl,  2008).  Na  základě  stanovených 

charakteristik  bylo  vybráno  5  redaktorů/redaktorek  tištěných  médií  a  5  redaktorů/ 

redaktorek online médií. 

V  rámci  online  médií  byli  osloveni  redaktoři  z  českých  online  zpravodajských 

serverů Aktuálně.cz, iDnes.cz, iHned.cz a Lidovky.cz.

Výše zmíněné zpravodajské servery byly zvoleny z několika důvodů.  Za prvé v 

rámci vyváženosti výzkumu bylo třeba zvolit online zpravodajské servery spadající pod 

odlišné mediální společnosti či vydavatelství. Za druhé zvolené zpravodajské servery patří 

mezi  10  nejnavštěvovanějších  zpravodajských  serverů  v  České  republice.  A  třetím 
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důvodem původně byla existující obdoba tištěné verze ke zpravodajskému serveru. Ta však 

vzhledem  k  poměrně  intimnímu  zásahu  výzkumu  do  života  redaktorů  je  spojena  s 

neochotou ne všech oslovených na výzkumu participovat. Nebyla tedy dodržena pokaždé. 

V rámci  tištěných  médií  jsou  mezi  respondenty  zástupci  Hospodářských  novin, 

Lidových novin a  Mladé fronty DNES. 

Tištěné  tituly  byly  zvoleny  na  základě  podobných  kritérií  –  odlišné  mediální 

společnosti  či  vydavatelství,  nejčtenější  tištěné  tituly  svého  žánru  a  původně  určené 

kritérium – existence online verze, od kterého muselo být ale v průběhu vzorkování, kdy 

ne všichni oslovení redaktoři s participací na výzkumu souhlasili, upuštěno.

Pro lepší  orientaci  v  průběhu a výsledcích  výzkumů nyní  přistoupím ke stručné 

charakteristice  online  zpravodajských serverů  a  tištěných titulů,  ve  kterých participanti 

výzkumu pracují. Ačkoliv tato část obsahově spadá pod teoretickou část, preferuji v tomto 

provázanost teoretických a praktických poznatků. Čtenář diplomové práce se totiž dozvídá 

až v rámci podkapitoly „vzorkování“, na základě jakých kritérií byli zvoleni participanti z 

daných médií. Umístění charakteristiky médií, v nichž vybraní participanti pracují, by tedy 

před  touto  podkapitolou  nebylo  relevantní. Pro  lepší  orientaci  jsem  se  v  rámci 

charakteristiky rozhodla média řadit v rámci kategorií (online a tištěná) abecedně, nikoliv 

dle typologie. 

2.1.3.1 Charakteristika tištěných titulů a online zpravodajských serverů, ve kterých 

vybraní participanti pracují 

TIŠTĚNÉ TITULY 

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

Historie a vývoj

Prvním periodikem nesoucí název Hospodářské noviny byl stejnojmenný týdeník, 

který vznikl roku 1957 a poprvé vyšel 17. dubna téhož roku. Již tehdy bylo periodikum 

zaměřeno na ekonomickou tématiku.  První čtyři  roky,  tedy do roku 1961, vycházel  ve 

vydavatelství Orbis, poté ho začalo vydávat Rudé právo tiskové podniky, které začalo v 
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roce 1968 spadat pod Tiskové podniky ÚV KSČ. Jako týdeník, který byl úzce propojen s 

komunistickou stranou, vycházel až do roku 1990, na jehož počátku vystřídalo Rudé právo 

vydavatelství  Delta,  které  uzavřelo  smlouvu  s  nově  vzniklou  akciovou  společností 

Economia.  V  květnu  tohoto  roku  se  týdeník  stal  součástí  nově  vzniklého  deníku 

Hospodářské noviny. V roce 1991 se magazín vydělil z novin a začal vycházet samostatně 

jako Týdeník Hospodářských novin. Téhož roku ještě  změnil svůj název na Ekonom – 

týdeník HN, který vychází do dnes. První číslo deníku Hospodářské noviny vyšlo 21. 5. 

1990.  V  roce  1999  se  majoritním  vlastníkem  Economie  stalo  německé  vydavatelství 

ekonomického a odborného tisku Verlagsgruppe Handelsblatt.  Aktuálně deník spadá pod 

vydavatelství Economia a.s., které v roce 2008 koupil Zdeněk Bakala (Hrdličková, 2010).

Obsah a struktura zpravodajství 

Ekonomicky zaměřený deník přináší od pondělí do pátku všeobecné zpravodajství s 

analytickými  prvky  a  komentáři.  „Ze  všech  českých  deníků  dává  největší  prostor 

ekonomickým a  byznysovým informacím,  finančním trhům a  servisu  pro  podnikatele. 

Obsahuje  rozhovory  s  předními  českými  i  světovými  byznysmeny  a  analýzy 

nejdůležitějších ekonomických událostí.“15 Mezi pravidelné denní rubriky patří Extra, ve 

které  čtenář  najde  publicisticky  zpracované  klíčové  události  nebo  exkluzivní  zjištění 

Hospodářských  novin.  Dále  rubrika  Události,  která  nabízí  podrobné  zpravodajství  z 

byznysu, domova i ze zahraničí. Rubrika Názory přináší komentáře k aktuálním událostem 

doplněné  karikaturou.  Rubrika  Panorama  nabízí  široce  publicisticky  zpracované  téma, 

převážně ze světa byznysu. Rubrika Podniky a trhy přináší podrobné zpravodajství z firem 

a kapitálových a finančních trhů. V rubrice Kultura čtenář nalezne novinky ze světa hudby, 

divadla,  filmu  a  literatury  a  v  rubrice  Autorská  strana  zase  pohled  na  dění,  trendy  a 

souvislosti v režii jedné osobnosti. Deník má i pravidelné týdenní rubriky od pondělí do 

pátku: Kariéra & Lidi, Investice, Reality , Právo Novinky, Průmysl 4.0 a Kultura plus. Dále 

15Economia a.s. | Produkty a služby. Economia a.s. | Obsah rozhoduje [online]. Copyright © 2018 Economia, 

[cit. 22.04.2018]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/hospodarske-noviny/
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má  také  pravidelné  přílohy.  Každý  pátek  vychází  příloha  Ego!  zaměřená  na  život 

současného člověka.  Jednou měsíčně ve čtvrtek vychází exkluzivní lifestylový magazín 

Proč ne?! A jednou měsíčně v pondělí zase servisní příloha pro malé a střední podnikatele 

Podnikání. 

Čtenost 

Průměrný  prodaný  náklad  Hospodářských  novin  je  dle  dat  ABC  ČR  30  805. 

Průměrná  čtenost  je  pak  155  000  čtenářů  na  výtisk.16

MF DNES

Historie a vývoj

Předchůdce Mladé fronty DNES nesoucí název Deník Mladá fronta byl založen 9. 5. 

1945 pod vedením šéfredaktora Jaromíra Hořce. Ten byl ale dva roky po komunistickém 

převratu v roce 1948 donucen odejít. Důležitým milníkem byl poté rok 1990, kdy vzniká 

nezávislý deník Mladá fronta dnes revoltou kolektivu redaktorů a kdy byla také založena 

akciová  společnost  Maf  a.s.,  která  se  poté  spojila  se  Soccpresse  a  vytvořila  akciovou 

společnost MaFra a.s. (Končelík, Večeřa, Orság, 2010, s. 258). Pod ní poté deník, který se 

dá ovšem právně považovat  za jiný titul,  přešel  (Benda,  2007, s.  90).  V roce 1994 se 

většinovým  majitelem  deníku  stalo  německé  vydavatelství  Rheinisch-Bergische 

Verlagsgesellchaft mbH, které postupně získávalo kontrolu nad společností MaFra a.s. až 

dosáhla 100% podílu v této společnosti a v září 1997 se společnost oficiálně přejmenovala 

na MAFRA, a.s. (Benda, 2007, s. 111). Společnost  MAFRA, a.s. do svého vlastnictví v 

16Economia a.s. | Inzerce. Economia a.s. | Obsah rozhoduje [online]. Copyright © 2018 Economia, [cit. 

22.04.2018]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/inzerce/hospodarske-noviny/
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říjnu 2013 získal koncern AGROFERT podnikatele Andreje Babiše.  V roce 2017 jí převedl 

do svěřeneckého fondu.17

Obsah a struktura zpravodajství 

MF DNES přináší čtenářům aktuální zpravodajství, servisní informace i oddechové 

čtení  ve  specializovaných přílohách a  časopisech.  Mezi  každodenní  standardní  rubriky 

patří:   Z  domova,  Ekonomika,  Publicistika,  Ze  světa,  Kultura,  Názory,  dále  zprávy  z 

regionu a Sport. „Čtvrteční vydání tradičně obsahuje přílohu Zaměstnání. Sobotní vydání 

přináší navíc rubriku Scéna - zahraniční zajímavosti a zprávy ze společnosti. Mladá fronta 

DNES je také doplněna každý den o plnohodnotný časopis.“  18 V pondělí o časopis Ona 

Dnes pro ženy, v úterý o Auto DNES, který se kromě automobilů zaměřuje navíc také na 

moderní technologie. Ve středu vychází hobby časopis Doma DNES, ve čtvrtek lifestylový 

Magazín DNES+TV, v pátek Rodina DNES, který je určen rodičům, a v sobotu Víkend 

DNES. Jednou měsíčně je do novin vložen také luxusní magazín City life věnovaný Praze. 
19

Čtenost 

Deník Mladá fronta DNES má dle serveru ABC ČR průměrný prodaný náklad 133 

846. Čtenost je 564 000 čtenářů na vydání.20

17 Babiš převedl Mafru do svěřenského fondu | MediaGuru. MediaGuru [online]. Copyright © 2018 [cit. 

09.05.2018]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/02/babis-prevedl-mafru-do-sverenskeho-

fondu/

18Mafra.cz [online]. Dostupné z: http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-mfd.htm

19ibid

20MAFRA, a. s. | Mladá fronta DNES. ABC ČR [online]. Copyright © 2018 [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: 

http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-systemu/seznam-vydavatelu/mafra-a-s/mlada-fronta-dnes/
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LIDOVÉ NOVINY

Historie a vývoj

Lidové noviny jsou nejstarším dosud vycházejícím celostátním deníkem. Aktuálně 

spadají pod mediální skupinu MAFRA a.s.. První číslo lidových novin vyšlo 16.12.1893. 21 

Deník  se  specializuje  na  politiku,  ekonomiku,  kulturu  a  vzdělání.  Vznikl  propojením 

Moravských listů a časopisu Pozor pod záštitou zakladatele Adolfa Stráského v Brně. První 

redakce Lidových novin v čele s šéfredaktorem Emilem Čermákem dosáhla nákladu cca 

6000 výtisků. Po roce 1948 byl na Lidové noviny vyvinut tlak, který vyústil v roce 1952 v 

zastavení  jejich vydávání.  Jako samizdatový měsíčník vycházely od roku 1987, v  roce 

1989 pak vyšlo první legální číslo.  Od roku 1990 Lidové noviny začaly vycházet jako 

deník.  Od  listopadu  1991  obnovený  titul  začala  oficiálně  vydávat  společnost  Lidové 

noviny, akciová společnost (Benda, s.105, 2007). V roce 2001 se Lidové noviny dočkaly 

svého prvního barevného vydání.  22 Od roku 1993-1998 bylo vlastníkem Lidových novin 

švýcarské vydavatelství Ringier. Od roku 1998 se vlastníkem stalo německé vydavatelství 

Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft  mbH  (Bednařík,  Jirák,  Kopplová,  s.439, 2011). 

Od ledna 2010 až do současnosti je vydavatelem mediální společnost MAFRA, a.s., kterou 

do svého vlastnictví v říjnu 2013 získal koncern AGROFERT podnikatele Andreje Babiše. 

V roce 2017 jí pak převedl do svěřeneckého fondu.23

Obsah a struktura zpravodajství 

21Mafra.cz [online]. Dostupné z: http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-lidovenoviny.htm 

[cit. 18.03.2018].

22JIH. Právo vyjde v barvě dříve než MFD. [online]. [Cit.18.03.2018]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-

10016470-pravo-vyjde-v-barve-drive-nez-mfd

23Babiš převedl Mafru do svěřenského fondu | MediaGuru. MediaGuru [online]. Copyright © 2018 [cit. 

09.05.2018]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/02/babis-prevedl-mafru-do-sverenskeho-

fondu/
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Lidové noviny se profilují jako celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o 

politiku, ekonomiku, kulturu a vzdělání. Vychází ve čtyřech různých mutacích dle regionů: 

Vydání oblast Praha, Vydání oblast Čechy, Vydání Severní Morava a vydání Jižní Morava. 

Nachází  se  v něm domácí  zpravodajství,  silný tým komentátorů,  uměleckých kritiků a 

ekonomických redaktorů. Vychází od pondělí do soboty. „Lidové noviny mají denně tři 

sešity.  První  sešit  obsahuje  domácí  a  zahraniční  zpravodajství,  komentáře,  dopisy  a 

zajímavosti.  Ve  všední  dny  začíná  druhý  sešit  rubrikou  Byznys,  speciální  stránka 

zpravodajství  z  vědy,  kulturní  rubrika,  sport  a  počasí.  Ve  třetím  sešitě  najdete  denně 

pravidelné  přílohy a  televizní  program.“  24Během pracovních  dnů vychází  na  poslední 

straně rubrika 24 hodin,  která přináší  výběr nejzajímavějších událostí  předchozího dne. 

Titulní a poslední strana tak umožňují čtenářům rychlý přehled. Mezi pravidelné přílohy 

Lidových novin, které vycházejí v týdenních či měsíčních intervalech, patří Právo a justice, 

Sport, Index, které vycházejí dle své periodicity v pondělí. Akademie vychází v úterý.  Ve 

středu je to Medicína a Esprit, ve čtvrtek Ekonomický speciál. Magazín Pátek k pátečnímu 

vydání a  přílohy Orientace, Česká pozice, Relax vycházející dle své periodicity v sobotu. 

Čtenost 

Každé vydání Lidových novin čte průměrně 195  000 čtenářů. Průměrný prodaný 

náklad je 31 786 výtisků. 25

Aktuálně.cz

Historie a vývoj 

Zpravodajský  server  Aktuálně.cz  je  online  produktem  vydavatelské  firmy 

Economia,  a.s.  Přináší  zpravodajství  od  1.11.2005.  Řadí  se  tak  k  nejmladším 

poskytovatelům online zpravodajství v České republice. Server sám sebe označuje za první 

čistě online deník v České republice.26 Je tedy prvním zpravodajským serverem, který je 

založen na svém vlastním obsahu bez jeho překlápění z tištěné verze. Řadíme ho mezi 

24http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm

25MAFRA, a. s. | Lidové noviny. ABC ČR [online]. Copyright © 2018 [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: 

http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-systemu/seznam-vydavatelu/mafra-a-s/lidove-noviny/
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zpravodajské servery portálů, neboť je od počátku navázán na portál Centrum.cz, který byl 

dříve partnerem Lidových novin. Jejich zpravodajskou sekci pak vyměnil za zpravodajství 

internetového  periodika  Aktuálně.cz.  (Hůlková,  s.89)  V  roce  2008  převzala  portál 

Centrum.cz společnost  Centrum Holdings.  Ta převzala  také portál  Atlas.cz,  který je  se 

serverem  Aktuálně.cz  od  tohoto  roku  rovněž  provázaný.  27 Aktuálně.cz  je  třetím 

nejnavštěvovanějším zpravodajským online periodikem českého internetu. 28

Obsah a struktura zpravodajství 

 

Server  se  zaměřuje  na  rychlost  a  serióznost  zpravodajství.  Již  od  svého  vzniku 

nabízí audio a video zpravodajství. Nyní přináší aktuální a objektivní informace formou 

článků, multimediálních grafik i videí. Tematický záběr je široký. Mezi hlavní sekce patří 

Zprávy přinášející aktuální objektivní informace z domova a ze světa. Názory obsahující 

analytické  komentáře  předních  českých  novinářů.  Magazín,  ve  kterém  najdete  vše  od 

virálních videí až po dění v kultuře. Sport přinášející aktuální sportovní zpravodajství a 

výsledky  doplněné  glosami  a  analýzami,  dále  Video,  které  obsahuje  veškerou 

videoprodukci  mediálního  domu  Economia.  29 Za  vlajkovou  loď  je  považován  pořad 

DVTV, který je projektem moderátorské dvojice Martina Veselovského a Daniely Drtinové 

a editorů Jana Rozkošného a Jana Ouředníka. Videoobsah pro Aktuálně.cz  dodává od roku 

2014. Testy aut přináší Auto Report, (Za)biják Kamila Fily nabízí filmové recenze, světem 

technologií  se  zabývají  Tech  News  a  o  zábavu  se  stará  Lukáš  Pavlásek  TV.  Hlavním 

zdrojem zpravodajství je pro Aktuálně.cz databáze agentur ČTK a AP.

Návštěvnost 

26Tiráž - Aktuálně.cz. Aktuálně - Aktuálně.cz [online]. Copyright © Economia, a.s. [cit. 17.03.2018]. 

Dostupné z: https://www.aktualne.cz/autori/?utm_source=magazin.aktualne.cz&utm_medium=footer

27Centrum + Atlas = Centrum Holdings | MediaGuru. MediaGuru [online]. Copyright © 2018 [cit. 

17.03.2018]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/1970/01/centrum-atlas-centrum-holdings/

28Economia a.s. | Produkty a služby. Economia a.s. | Obsah rozhoduje [online]. Copyright © 2018 Economia, 

[cit. 17.03.2018]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/aktualne-cz/

29Economia a.s. | Produkty a služby. Economia a.s. | Obsah rozhoduje [online]. Copyright © 2018 Economia, 

[cit. 17.03.2018]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/aktualne-cz/
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Server Aktuálně.cz navštíví dle statistik výzkumného projektu NetMonitor z  ledna 

2018 průměrně cca 1,9 milionu čtenářů měsíčně. Počet reálných uživatelů je  3,2 milionu 

měsíčně.  Mezi nejnavštěvovanější sekci patří  zprávy, druhá nejnavštěvovanější je sekce 

ekonomika a třetí nejnavštěvovanější je sekce sport.30

IDNES.CZ

Historie a vývoj 

Server iDNES.cz se řadí do portfolia  mediální skupiny MAFRA.  Nabízí  aktuální 

informace  z  domácího  zpravodajství,  ze  světa  i  z  oblasti  magazínů  od  12.1.  1998.31 

Webový  portál  společnosti  MAFRA,  a.s.  byl  založen  jako  internetová  podoba  deníku 

Mladá fronta Dnes, poté začal jako první v České republice mimo zpráv překlopených z 

tištěné verze s publikací vlastního obsahu online zpravodajství. Prvenství můžeme deníku 

iDnes v oblasti  vlastního obsahu online  zpravodajství  přiznat  i  přesto,  že v době jeho 

vzniku již v českém mediálním prostředí existoval online zpravodajský server ČTK České 

noviny, neboť ten na internetu publikoval výhradně zprávy z agenturní produkce ČTK. 

Nevytvářel tedy na rozdíl od iDnes.cz vlastní obsah. (Dolanský, 2000, s. 35) 

Obsah a struktura zpravodajství 

Portál  nabízí  široké  spektrum  obsahu,  hlavní  roli  hrají  zprávy,  které  přináší 

zpravodajský  servis  z  České  republiky,  ze  zahraničí,  z  ekonomiky,  sportu  či  s  krimi 

tématikou. Mimo zpravodajství nabízí také magazíny se zaměřením na kulturu, bydlení, 

moderní  technologie,  auta,  celebrity  nebo  jiné  sekce  zaměřené  na  muže  či  ženy.  Jako 

zdroje informací pro zpravodajství jsou na webových stránkách iDnes.cz vedeny agentury 

Reuters, ČTK a AP a fotobanka Profimedia. 

30Online data (OLA) | SPIR. Úvodní stránka | SPIR [online]. Copyright © 2016 SPIR z. s. p. o. Všechna 

práva vyhrazena. Vytvořeno v [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola

31Portfolio – Mafra.cz [online]. [cit. 17.03.2018].Dostupné z: http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?

y=mafra/portfolio-idnes.htm&cat=internet
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Návštěvnost 

Dle statistik výzkumného projektu NetMonitor sledující období od 1. - 31.1. 2018 

navštívilo iDNES.cz 11,3 milionu uživatelů za měsíc. Počet reálných uživatelů je cca 5,7 

milionu. Mezi nejnavštěvovanější web skupiny iDNES.cz patří Zprávy.iDnes.cz, druhým 

nejnavštěvovanějším webem jsou pak jizdnirady.iDnes.cz  a třetím kraje.iDnes.cz 32

IHNED.CZ

Historie a vývoj

Zpravodajský server iHned.cz je odvozený od tištěného deníku Hospodářské noviny 

a  spadá  pod  vydavatelství  Economia  a.s.  Online  zpravodajství  přináší  od  2.  3.  2000. 

Těžištěm  serveru  je  ekonomické  zpravodajství.33 Server  je  zaměřen  na  obchodníky, 

ekonomy,  podnikatele,  manažery,  analytiky,  investory.  Proto jsou ekonomickou optikou 

viděny i sekce jako Life, Tech, Art, Auto apod. 

Obsah a struktura zpravodajství 

Hlavními  sekcemi  webu  je  Home  Page,  která  nabízí  přehled  hlavních  zpráv, 

nejdůležitější  kauzy  dne,  komentáře  k  aktuálnímu  dění.  Dále  Byznys,  která  odborně 

referuje  o  byznysových  událostech.  Další  nedílnou  součástí  je  sekce  Domácí,  která 

zprostředkovává aktuální události z domácího politického a společenského života. Sekce 

Zahraniční pak doplňuje zpravodajství o aktuální dění ve světě, podrobnější pohledy na 

nejdůležitější události.  Osobnosti z redakce i externisté se vyjadřují k aktuálním událostem 

32Online data (OLA) | SPIR. Úvodní stránka | SPIR [online]. Copyright © 2016 SPIR z. s. p. o. Všechna 

práva vyhrazena. Vytvořeno v [cit. 1.05.2018]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola

33Zpravodajci na českém webu: přehled zpravodajských serverů - Lupa.cz. Lupa.cz - server o českém 

Internetu [online]. Copyright © 1998 [cit. 22.04.2018]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/zpravodajci-

na-ceskem-webu-prehled/
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v  sekci  Názory.  Z  ekonomického  pohledu  je  psáno  o  informačních  technologiích  či 

spotřební elektronice v sekci Tech. Art zase přináší podrobné informace o tom, co se děje 

ve  světě  divadla,  filmu,  hudby,  galerií,  výstav  a  na  knižním  trhu.   Novinky  z 

automobilového  trhu,  testy,  žebříčky  a  hodnocení  přináší  pak  sekce  Auto.  Web 

Hospodářských  novin  mimo  aktuální  zpravodajství  nabízí  i  kompletní  obsah  tištěného 

vydání deníku včetně všech jeho magazínů a speciálních příloh. Čtenáři digitálního obsahu 

mají možnost zaplatit si přístup i do celého archívu novin za posledních téměř 20 let.34

Návštěvnost

Zpravodajský web Hospodářkých novin  má průměrnou měsíční  návštěvnost  650 

000.  Počet reálných uživatelů je 1,6 milionu měsíčně. Mezi nejnavštěvovanější sekci patří 

zpravodajství druhou nejnavštěvovanější je sekce byznys.35

LIDOVKY.CZ 

Historie a vývoj 

Server Lidovky.cz je dalším serverem z  portfolia  mediální skupiny MAFRA, ve 

kterém je  komunikován  jako  server  pro  náročnější  čtenáře.36 Je  internetovou  podobou 

tištěného deníku Lidové noviny, které jsou vyhledávány nikoliv jen pro svou aktuálnost, 

ale „pro své původní zpravodajství z politiky a byznysu, erudované komentáře,  názory 

předních osobností z domova i ze světa a také pro kvalitní přílohy.“37  Zpravodajský server 

Lidových novin  přináší dle portofila zpravodajství od 5.6. 2000. Do roku 2005 byl server 

propojen s portálem Centrum.cz.38 

34Economia a.s. | Produkty a služby. Economia a.s. | Obsah rozhoduje [online]. Copyright © 2018 Economia, 

[cit. 22.04.2018]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/ihned-cz/

35https://www.kurzy.cz/~nr/netmonitor/ihned-cz/home/

36Mafra.cz [online]. Copyright © [cit. 17.03.2018]. Dostupné z: http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?

y=mafra/portfolio-lidovky.htm&cat=internet

37Mafra.cz [online]. Copyright © [cit. 17.03.2018].Dostupné z: http://httmafra.cz/portfolio.aspx?

y=mafra/portfolio-lidovenoviny.htm

38Aktuálně.cz a Lidovky.cz: nové online zprávy spuštěny! - Lupa.cz. Lupa.cz - server o českém 

Internetu [online]. Copyright © 1998 [cit. 17.03.2018]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/aktualne-cz-
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Obsah a struktura zpravodajství 

 Portál Lidovky.cz se od jiných zpravodajských serverů odlišuje tím, že se na něm objevuje 

více názorů, na jejichž poli server spolupracuje s internetovým deníkem Neviditelný pes 

Ondřeje Neffa. Dále se na serveru objevuje více  kultury, vědy a exkluzivního obsahu, 

který  rozšiřuje  obsah tištěného deníku Lidové noviny.  Tím jsou například  úplná  znění 

rozhovorů,  audionahrávky.  Přináší  ale  i  obsah  primárně  určený  pouze  pro  Lidovky.cz. 

Zpravodajství  je  dále  doplněno  například  o  rubriky  Design,  Relax,  Cestování,  Auto 

Bydlení, Byznys, Dobrá chuť, Věda & Akademie či Bigbloger.cz a iReferáty.cz, kde tvoří 

obsah sami čtenáři. 

Návštěvnost 

Lidovky.cz  dle  statistik  výzkumného  projektu  NetMonitor  sledující  období  od 

listopadu 2016 do listopadu 2017 navštíví v průměru 750 tisíc uživatelů měsíčně.  Počet 

reálných uživatelů čítá  měsíčně 1,4 milionu.  Mezi  nejnavštěvovanější  sekci patří  sekce 

zpravodajství. Druhým nejnavštěvovanějším je pak lifestyle a třetí byznys.39

Tabulka č. 1 – informace o participantech pracujících v tištěných médiích

Č. Mediální organizace/

médium

Průměrná pracovní doba od do

1. Economia

Hospodářské noviny 

Není stanovena

2. Economia

Hospodářské

Není stanovena

3. MAFRA,a.s.

Lidové noviny 

Není stanovena

4. MAFRA, a.s.

MF DNES 

9:00 – 17:00

5. MAFRA, a.s. 9:00 – 18:00

a-lidovky-cz-nove-online-zpravy-spusteny/

39 Online data (OLA) | SPIR. Úvodní stránka | SPIR [online]. Copyright © 2016 SPIR z. s. p. o. Všechna 

práva vyhrazena. Vytvořeno v [cit. 09.05.2018]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola
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MF DNES  
 

Tabulka č. 2 – informace o participantech pracujících v online médiích

Č. Mediální organizace Průměrná pracovní doba od do

1. Economia, a.s.

Aktuálně.cz 

9 – 17:30

2. Economia, a.s.

Ihned.cz 

8 – 16:30 

3. MAFRA, a.s.

iDnes.cz    

3 typy směn: Ranní 6 – 14:30, tzv. příslužba 10– 

18:30 a večerní od 14:30 – 23:00
4. MAFRA, a.s.

iDnes.cz   

2 typy směn: 8 – 16:30 nebo 10:30 – 19:00 

o víkendu: 9:00 – 17:30
5. MAFRA, a.s.

Lidovky.cz 

3 typy směn: ranní 7:00 – 15:00, odpolední 15:00– 

23:00, speciální autorská 9:00– 17:00

2.1.4  Analytické  postupy  -  jak  byly  analyzovány  časové  snímky  a 

rozhovory

2.1.4.1 Analýza dat z časových snímků

Vzhledem k tomu, že některým redaktorům vyhovovalo zaznamenávat aktivity do 

vytištěných časových snímků ručně a jiným elektronicky, sjednotila jsem nejprve veškeré 

časové  snímky  metodou  doslovné  transkripce  do  elektronické  podoby.  Poté  jsem 

přistoupila k analýze dat z časových snímků. Strukturace dat spočívala v tom, že jsem si 

nejprve  červenou  barvou  zvýraznila  ve  všech  časových  snímcích  pracovní  dobu.  Toto 

označení mi pomohlo orientovat se v tom, jaké pracovní aktivity jsou vykonávané nad 

rámec  pracovní  doby.   Další  barvou  jsem  poté  označila  další  pro  výzkum  relevantní 

aktivity:  spánek,  doba  strávená  přípravou  článku,  psaní  článku  a  pracovní  úkony 
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vykonávané  mimo  pracovní  dobu.  Barevná  organizace  dat  velmi  usnadnila  další 

interpretaci. Pro přehlednost jsem relevantní data z časových snímku zaznamenala do grafu 

č.1. Díky grafickému znázornění pak bylo zřejmé v jakých aktivitách se strukturace času 

online redaktorů a redaktorů tištěných médií nejvíce liší. Na otázku proč tomu tak je mi 

bylo odpovězeno v semistrukturovaných rozhovorech. 

2.1.4.2 Analýza dat z rozhovorů

Veškeré  rozhovory  byly  nejprve  přepsány  metodou  shrnujícího  protokolu.  Tuto 

techniku doporučuje Hendl v případech, že víme, že jsou v rozhovorech místa, která nejsou 

pro výzkum přínosná (Hendl, 2008, s. 209). Při poslechu rozhovoru jsem tak identifikovala 

pouze data, která se vztahují k výzkumné otázce a podotázkám. Klíčová místa rozhovorů 

jsem přepsala metodou doslovné transkripce a jsou obsaženy v kapitole Komparace dat z 

rozhovorů. Díky tomu jsem si určila tematické okruhy, dle kterých jsem data z rozhovorů 

analyzovala. Jako příklad tematického okruhu, pro lepší představu, jak analýza probíhala, 

můžu uvést: Práce přesčas v době mimořádných událostí. Rozhovory jsem poté pročítala a 

výňatky týkající se daného tematického okruhu kopírovala do textu diplomové práce. 

Již použité výňatky jsem si vždy v přepisu daného rozhovoru barevně zvýraznila, 

což  napomohlo  k  orientaci  v  textech  rozhovorů  a  v  tom,  jaké  části  jsem již  využila. 

Následně  jsem porovnala  výpovědi  z  rozhovorů  vždy  nejprve  v  uvnitř  každé  skupiny 

redaktorů (online/tisk) a poté až navzájem. Tato srovnávací analýza mě dovedla k odpovědi 

na výzkumnou otázku zdali existují diference v přesahu pracovního času do volného času u 

online redaktorů a u redaktorů tištěných médií?

2.1.5 Hodnocení kvality výzkumu 

Problematika,  se  kterou se pojí  každý kvalitativní  výzkum,  je  spojená  s  tím,  že 

získáváme široké spektrum informací od malého počtu participantů. V mém případě bylo 

dotazováno  deset  redaktorů.  Pět  z  online  médií  a  pět  z  médií  tištěných.  Není  možné 

předpokládat, že výsledky plynoucí z výzkumu ohledně strukturace času vybraných online 

redaktorů je možné zobecnit  na všechny redaktory online médií.  Stejně tak je tomu se 

zkoumanými redaktory tištěných médií. Stejně tak nebude možné generalizovat ani data 

získaná pomocí časových snímků. To především z toho důvodu, že se sběru dat pomocí 
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této techniky zúčastnili pouze čtyři participanti z deseti předpokládaných. Důvodem byla 

časová  vytíženost,  či  přílišný  zásah  do  soukromí.  Reliabilita  výzkumu  je  tedy  nízká 

(Disman, 2002, s. 289).

Potenciálně  vysokou  validitu  výzkumu  zajišťuje  technika  semistrukturovaného 

rozhovoru, který přinesl díky široce pojatým odpovědím velké množství podrobných dat o 

strukturaci času redaktorů online i tištěných médií (Disman, 2002, s. 289).

Vysokou validitu by mohla ohrozit ještě další možná rizika. Lincolnová a Guba je 

řadí  do  tří  kategorií:   reaktivita,  zkreslení  ze  strany  výzkumníka,  zkreslení  ze  strany 

účastníků (Lincolnová  & Guba, 1985). Riziko reaktivity spočívá v tom, že výzkumníka 

může ovlivnit  průběh sběru dat.  Proto jsme se snažila  při  rozhovorech nedávat  najevo 

subjektivní  názory  na  danou problematiku.  Mým prvotním subjektivním názorem bylo 

přesvědčení, že práce do volného času zasahuje více redaktorů online médií. Tento názor 

byl ale zcela vyvrácen hned po prvním rozhovoru a ve výsledcích výzkumu není obsažen. 

Domnívám se tedy, že mé subjektivní názory výzkum neovlivnily.  Ovšem na výpovědi 

dotazovaných redaktorů mohly mít vliv i jiné aspekty mé přítomnosti, které jsem nemohla 

ovlivnit.  

Časové  snímky  neobsahovaly  předem  určený  itinerář  aktivit,  tudíž  nemohli 

participanty nabádat  k zaznamenávání  činností,  které  by neodpovídaly realitě.  Všechny 

položené  otázky  semistrukturovaného  rozhovoru  byly  neutrální,  tudíž  nezrcadlili  mé 

osobní názory. Určité předporozumění spojené s danou tematikou mohl obsahovat výběr 

daných  otázek.  Ovšem  participanti  měli  prostor  mluvit  i  o  tématech  mimo  mnou 

připravené tematické okruhy, tudíž by zkreslení ze strany výzkumníka nemělo být nijak 

zásadní. 

Zkreslení  ze  strany  účastníků  se  mohlo  projevit  v  podobě  zamlčení  některých 

informací,  které  participanti  nechtěli  do  výzkumu,  který  bude  součástí  repozitáře 

závěrečných  prací  UK uvádět.  Do  jisté  míry  tomuto  zkreslení  mohl  zabránit  fakt,  že 

výzkum je anonymní, tudíž identita daných participantů nebude žádnému čtenáři odhalena. 

2.1.6 Etické otázky společenskovědního výzkumu
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Jak uvádí Hendl, etické otázky hrají ve společenskovědním výzkumu důležitou roli 

(Hendl,  2008,  s.155).  Z  tohoto  důvodu  jsem  hned  v  úvodu  výzkumu  zaručovala 

participantům  anonymizaci veškerých dat. Identita všech účastníků výzkumu bude známa 

pouze mně. Účastníci budou označování jako Participant 1-10. Dále jsem je ujistila, že s 

daty budu pracovat pouze já, budou použity pouze pro studijní účely a také, že mohou 

svoji  účast na výzkumu kdykoliv ukončit.  Před začátkem výzkumu jsem participantům 

předložila  informovaný  souhlas,  ve  kterém  účast  na  výzkumu  odsouhlasili.  Ten  je 

ujišťoval, že s jejich osobními daty, daty v časových snímcích a nahrávkami rozhovorů 

budu zacházet v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vzhledem 

k tomu,  že  jsem spolupracovala  s  novináři,  kteří  často  operují  s  citlivými daty,  přísné 

dodržování etických standardů společenskovědního výzkumu po mě bylo vyžadováno i z 

jejich strany hned při prvotním oslovení většiny novinářů k participaci na diplomové práci. 

Pouhá  anonymita  by  nebyla  dokonalým  řešením,  neboť  například  propojení  pracovní 

pozice a mediální organizace s výpověďmi participanta by mohlo odhalit jeho identitu. 

Proto tedy v tabulce dat o jednotlivých participantech pracovní pozici neuvádím, neboť je 

často v dané mediální organizaci unikátní a identitu participanta by odhalila. 

2.2 Komparace získaných dat 

V  této  části  diplomové  práce  přistupuji  ke  komparaci  získaných  dat,  která  mi 

následně pomůže k nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, zdali  existují diference v 

přesahu pracovního času do volného času u online redaktorů a u redaktorů tištěných 

médií. Prvotním indikátorem tohoto přesahu byl rozsah pracovních činností vykonávaných 

ve  volném čase  zaznamenaný  v  časových snímcích  pracovního dne  v  týdnu.  Primární 

výzkumnou technikou byly pak semistrukturované rozhovory s redaktory. 

2.2.1 Komparace dat z časových snímků

Na  základě  vyhodnocení  dat  získaných  pomocí  denních  časových  snímků  jsem 

sestavila následující graf. V něm jsou zaznamenány pro výzkum relevantní aktivity. 
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U každé činnosti je zaznamenán průměrný počet hodin, kolik jí redaktoři daného 

typů médií denně věnují. Grafický rozbor názorně poukazuje na rozdíly strukturace práce 

vybraných  redaktorů.  Doba  strávená  prací  mimo  pracovní  dobu  je  u  dotazovaných 

redaktorů tištěných médií více než čtyřikrát vyšší, než u redaktorů online médií. 

Další  výrazné diference vykazuje příprava materiálu k článkům, kterou redaktoři 

tištěných médií věnují téměř dvojnásobek, co redaktoři online médií. Psání článků naopak 

věnují online redaktoři v průměru o 1,3 hodiny denně déle, než redaktoři tištěných médií. 

Psaní  článku do tištěného média tedy pro zkoumané redaktory vyžaduje dlouhodobější 

přípravu a rešerše, než pro redaktory online médií. Ti zase napíšou více kratších článků 

denně, které nejdou ale tak do hloubky. 

Zkoumaní redaktoři online médií spí v průměru o 2,4 hodiny méně, než redaktoři 

tištěných médií. Z rozhovorů níže je patrné, že redaktoři tištěných médií chodí do práce 

později. Tištěná média nevyžadují neustálé pokrytí redaktory v pohotovosti, neboť je jejich 

reakční doba pomalejší než je tomu u online médií. Není proto nutné, aby na rozdíl od 

redaktorů tištěných médií byli v brzkých hodinách v redakci. 

Grafický rozbor časových snímků slouží pouze jako orientační ukázka toho, kolik 

času věnují vybraní redaktoři obou typů médií jakým aktivitám. Bohužel většina redaktorů 
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si nenašla na vyplnění časového snímku čas a tak není možné výsledky generalizovat. Jsou 

spíše výsledky kolektivní případové studie čtyř redaktorů, kteří data do časových snímků 

zaznamenávali.  Širší  vhled do dané problematiky poskytne komparativní  analýza dat  z 

rozhovorů níže. Ovšem časové snímky v příloze č. 1 a 2 jsou sondou do strukturace času 

vybraných redaktorů.  Díky nim může čtenář  diplomové práce podrobně nahlédnout  do 

organizace  práce  v online  i  tištěném médiu.  Záznam aktivit  do  časových snímku tedy 

vzhledem k časové náročnosti spojené se zásahem do pracovního režimu vyplnili pouze 

čtyři z deseti redaktorů, kteří se výzkumu účastnili. Časové snímky se tedy z důvodu staly 

ač  cenou,  tak  pouze  doplňkovou  technikou  sběru  dat  k  dané  problematice.  Zásadní 

informace,  jejichž  analýza  vedla  k  zodpovězení  výzkumné  otázky  pochází  z 

semistrukturovaných  rozhovorů,  jejichž  srovnávací  analýze  se  věnuje  následující 

podkapitola.

2.2.2 Komparace dat z rozhovorů

Pro lepší orientaci ve srovnávací analýze dat z rozhovorů jsem jejich obsah rozdělila 

do následujících tematických okruhů: 

 Dodržování pracovní doby a práce přesčas 

 Zásah práce do volného času v době mimořádných událostí

 Komunikace v rámci redakce a její zásah do denního cyklu volného času

 Zásah práce do týdenního cyklu volného času

 Zásah práce do ročního cyklu volného času

 Využívání smartphonu k práci a s ním spojený zásah práce do volného času

 Jak novináři vnímají rozdíly mezi prací pro online a tisk s ohledem na zásah práce 

do volného času. 

Nejprve  vždy  přistoupím  ke  srovnávací  analýze  dat  z  rozhovorů  uvnitř  každé 

skupiny redaktorů (online a  tištěných médií).  Zjistím tak,  zdali  uvnitř  skupiny existuje 

vnitřní homogenita v rámci daných tematických okruhů. Poté provedu komparaci dat mezi 

skupinami  redaktorů  (online  a  tištěných  médií)  navzájem.  Participanti  z  řad  online 

redaktorů jsou označeni jako PO1- PO5. Participanti z řad redaktorů tištěných médií jsou 

označeni jako PT1- PT5. 
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2.2.2.1 DODRŽOVÁNÍ PRACOVNÍ DOBY A PRÁCE PŘESČAS

Participanti z řad online redaktorů

V  rámci  této  podkapitoly  odpovím  na  výzkumnou  podotázku  „Mají  vybraní 

redaktoři  online  médií  pevně  stanovenou  pracovní  dobu  a  jak  často  pracují 

přesčas ?“. 

Všichni dotázaní online redaktoři mají oficiálně pevně stanovenou pracovní dobu. 

Tři  z  pěti  online  redaktorů uvedli,  že  ale  často končí  později  než jim směna oficiálně 

určuje. Důvody přesčasů se ale liší. U prvního participanta z řad online médií je důvodem 

běžná rutina dodělávání práce.

PO1: „Pevně stanovenou pracovní dobu mám, je to od 9 do 17:30. Nikdy se nestalo,  

že bych nepracoval déle. Přesčas pracuji neustále.“

 

U druhého participanta jde o jeho osobní volbu, kdy chce vést svou rubriku sám 

pouze se členy svého týmu a nechce, aby do ní někdo jiný zasahoval.  

PO2: „Pracovní dobu stanovenou mám. Zároveň ale i tak nějak nemám no. Pracuju  

cca od 8:00 do 18:00 , ač by mi pracovní doba měla končit v 16:30, když začnu v 8 ráno.  

Tam pak dochází k tomu, že kdybych odešel ve 4 hodiny a něco se stalo, tak mě sice nikdo  

nebude nahánět, ale my tu rubriku s kolegy bereme jako ostrov, který chceme udržovat  

nějak pod svojí kontrolou a mít ho vypiplanej. Takže neříkám, že je to nutnost být v práci  

přesčas,  ale  spíš  asi  naše  specifikum.  Dokud  nemáme  články  dopsané  kvalitně,  

neodcházíme. (...) Stejné je to v případě mimořádných událostí. Když by tam byl zrovna na  

službě někdo, kdo se o kulturu vůbec nezajímá a měl by napsat něco důležitého, co se stalo,  

tak by nás mrzelo, že nám nabourává koncepci nebo kvalitu té rubriky, takže jsme se to  

sami od sebe snažili nějak držet a tak nějak tím i žít, což znamená i častou práci navíc“ 

55



Podobné důvody má i čtvrtá participantka z řad online médií, která dříve pracovala i 

pro tištěná média oproti kterým spatřuje velký rozdíl v práci přesčas. A to v pozitivním 

slova  smyslu.  V  tištěných  novinách,  byl  konec  práce  ohraničený  především  večerní 

uzávěrkou, kdežto webové zpravodajství má přesně vymezené směny s jejichž koncem je 

možné, dle její výpovědi, práci uzavřít, pokud je redaktor se svými výstupy spokojený. 

PO4: „Pevnou pracovní  dobu mám a liší  se podle toho, jaká je to zrovna směna. Na  

iDnesu je to tak, že zahraničáři mají směny od 8–16:30 anebo od 10:30–19. O víkendu 9–

17:30. Když to porovnám s MF Dnes, kde jsem pracovala předtím, tak se tato doba liší  

úplně maximálně. V novinách to funguje tak, že ráno může přijít každý tak nějak jak chce.  

S tím, že je v 9:30 alespoň tedy na Praze na regionální redakci, kde jsme já dělala, porada.  

Tam, kde se probere, co se bude psát a pracovní doba je pak neomezená. Člověk to nabírá  

celý den, píše to a omezený je maximálně uzávěrkou nebo limitem od editora, ale jinak  

práce v novinách je nekončící pracovní doba. Je i taková poučka, že novinář je v práci  

pořád. Kdežto u iDnesu tohle neplatí. Když mám volno, tak mám volno. Jen když je něco  

jako třeba teroristické útoky, tak pracuji přesčas a to většinou, že se nabídnu.. V novinách  

je to člověk v práci furt.(...)“

Participantka ale uvedla, že dobrovolně pracuje i mimo vymezené směny, protože 

chce produkovat kvalitní obsah. 

PO4: „(…) I  když  já  jsem zrovna  taková,  že  pracuju  přesčas  i  na  onlinu.  Teď  

nemluvím o mimořádných událostech, ale když něco nemám dopsané, nejdu domů. Nebo  

prostě si na tom chci dát záležet, tak mi to trvá delší dobu.(…) Teď jsem třeba byla na  

pracovní cestě ve Slovinsku a píšu z toho články a píšu je i mimo to zahraničí, píšu je  

jednak v pracovní době a jednak ve svém volném čase. Nebo když jsme na iDnesu měli  

seriál o sektách, tak jsem to také psala ve volném čase. Nikdo to po nás nechce, ale člověk,  

když sám chce něco předvést čtenářům, tak to dělá ve volném čase. Přesčasy, pokud se  

nahlásí vedení, tak jsou na rozdíl od novin proplacené.“
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Pouze jedna participantka z řad online redaktorů uvedla, že přesčas pracuje občas. 

Když se tak stane, není to kvůli tomu, že by neměla dodělanou vlastní práci, ale kvůli 

kolegům, kteří jí podklady přinášejí ke konci směny. 

PO5: „Ačkoliv  pracuji  na  směny  a  měla  by  po  mně  navazovat  další,  sem  tam  

přesčas pracuji. Většinou kvůli tomu, že nalejváme články redaktorům z tisku a ti je nosí  

na poslední chvíli.  A pak samozřejmě kvůli mimořádným událostem. To jsem pracovala  

třeba i do dvou do rána, ale to je spíše výjimečná situace.“

Pouze jedna participantka uvedla, že přesčas pracuje jenom v případě mimořádných 

událostí. A to většinou jen v případě, kdy není přítomen hlavní editor. Mimo tyto situace 

předává svou agendu následující směně a končí podle stanovené pracovní doby. 

PO3: „Pracuji  na směny, takže z devadesáti  procent končím tak, jak bych měla.  

Přesčasy vznikají především při neočekávaných  událostech, a to především o víkendu, kdy  

má editor dvanáctku od osmi ráno do osmi do večera. Tudíž poslední tři hodiny mé směny  

už tam není, takže když se děje něco nečekaného, tak je na mně, abych nahodila první  

článek,  vydala  ho  a  pak  volala  editora.  (…)  Ve  všední  dny  spíše  ne,  protože  i  když  

například rozepíšu článek o aktuálním zpravodajství, které se vyvíjí i po mém odchodu,  

třeba článek o poslanecké sněmovně, tak když odejdu, přechází to na někoho dalšího.“

Všichni dotazovaní online redaktoři tedy mají oficiálně stanovenou pevnou pracovní 

dobu. Určitou homogenitu uvnitř skupiny participantů z řad online redaktorů nalézáme i v 

oblasti  práce  přesčas.  Většina  totiž  přesčasy  pracuje  poměrně  často.  Čtyři  z  pěti 

dotazovaných uvedli, že přesčas pracují i vyjma mimořádných událostí. Dva z nich potom 

zcela  dobrovolně.  Pouze  jedna  participantka  z  řad  online  redaktorů  přesčas  pracuje 

výhradně v případě mimořádných událostí. 

Participanti z řad redaktorů tištěných médií
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V rámci této podkapitoly si kladu za cíl zjistit odpověď na výzkumnou podotázku: 

„Mají vybraní redaktoři tištěných médií pevně stanovenou pracovní dobu a jak často 

pracují přesčas?“. Tři z pěti dotazovaných novinářů uvedli, že pevně stanovenou dobu 

nemají. Poukázali jen na důležitost toho účastnit se porad. Dokdy bude novinář v práci se 

pak dle jejich tvrzení odvíjí od toho, kdy články stihne napsat. Dva z těchto tří novinářů 

uvedli,  že přesčas pracují často, jedna novinářka uváděla příklady práce přesčas během 

neočekávaných událostí. Více o pracovní době ve výpovědích těchto tří novinářů.

PT1: „Pravidelnou  pracovní  dobu  nemáme.  Dynamika  je  jasná,  člověk  má  

pracovat 8,5 hodiny a nějací lidi tak tady pracují. Ale novinařina je psychopatická práce,  

takže tady máme i lidi, kteří pracují víc. Já třeba pracuji výrazně víc. Jsou tady lidi kteří  

pracují 10 hodin denně, 12 hodin denně, někteří prostě úplně furt. Ale normálně máme  

pracovní dobu 8,5 hodiny denně, nikdo u nás ale neříká, kdy má člověk přijít a kdy má jít  

domů. Všechno se odvíjí od těch článků. Což znamená, že pokud slíbím na úterý článek, je  

úplně jedno, kde jsem a co dělám, ale musí být hotový. Je všem jedno, jestli jsem to napsal  

tady ve 4 ráno nebo odpoledne v  neděli,  tady  to  se  nehlídá,  není  to  čipovačka,  ale  z  

podstaty práce to nějak tak vychází. 

(...)

Máme dost specifický režim, protože plánujeme na dva dny dopředu, ne na den dopředu.  

Neděláme noviny na druhý den, ale až na ten další. To znamená, že máme velmi jasný časy  

porad. Porada je odpoledne, v pondělí odpoledne plánujeme středu a ve čtvrtek odpoledne  

plánujeme pondělí.  Porada je odpoledne v 15:30, tam se rozsekne, co se bude dít o ty dva  

dny později.  Ty ostatní porady to jenom checkujou. To znamená v 9:30 máme takovou  

checkovací poradu, kdy si řekneme, že to, co jsme si včera řekli v těch 15:30 platí, nebo že  

se něco změnilo. Nebo právě přišly nějaký události, které je třeba vyměnit a podobně. Před 

tím mají porady šéfové jednotlivých týmů, domácí zahraniční a byznys. A oni nosí témata  

na velkou poradu, takže kdybych to měl  nějakým způsobem kotvit,  máme nejdůležitější  

poradu až v těch 15:30. Zbytek si tak nějak radí, ale to nejdůležitější se říká na té poradě.“ 

Z výpovědi  participanta  jedna  vychází,  že  si  do  určité  míry  určuje  uzávěrku  a 

pracovní dobu sám tím, do kdy „slíbí“ článek napsat. 

58



PT2: „Pracovní dobu u nás pevně danou nemáme a asi to funguje, protože většina  

z nás tu zůstává déle, než je asi nějaká ta stanovená oficiální doba, která je 8,5 hodiny.  

Hlavní poradu máme v 15:30, tam je nutné být. No a je pak na každém, aby si nějak zvážil,  

kdy je třeba do práce přijít, aby si připravil kvalitní témata. No a potom se to neodvíjí od  

toho, kolik je hodin, ale kolik toho má člověk napsaného. Máme určité penzum článků,  

které musíme stihnout a kdy je napíšeme, je na nás. Já tu zůstávám většinou dost dlouho do  

večera.“

PT3: „V  novinařině  žádný  úřední  hodiny  nejsou.  Ta  práce  s  volným  časem  

prorůstá. Když nemáte editorskou službu, není nutné být v 7 ráno v práci. Je to o tom, kde  

se člověku líp píše. Psychologicky je možná lepší se do té redakce přesunout. Porada je  

pak od 11 do 12, tam se nějak prostřídáme, řekneme si nějaká témata, někdo třeba řekne  

dejte tam něco jiného a tak. Každý přichází s nápady, říká na příští týden mám recenzi  

tohohle, rozhovor s tímhle a tak. Druhá porada je od čtyř, tam se řeší, co se stalo během  

dne, jestli se musí  překopat struktura stránky. No a pak je to ohraničené uzávěrkou v sedm  

večer.  To je ta první uzávěrka, ale jinak, když se něco stane, tak třeba do půl 9 s tím jde  

hýbat. Když se stane  teroristický útok nebo smrt, například když zemřel Robin Williams,  

tak to bylo v USA, takže to mělo časový posun a my se to dozvíme třeba kolem šesté večer.  

Teď se řeší  honem, kdo napíše nekrolog a tak.  Určitá  rezerva tam tedy ještě  po první  

uzávěrce je, ale na rozdíl od onlinu člověk ví, že to není jenom na něm ta finální podoba.  

Musí to projít korektornou, editor to musí vidět a je třeba jim nechat nějaký čas.“

Dvě participantky uvedly, že pracovní dobu vyhrazenou mají. Participantka číslo 

čtyři uvedla, že přesčas pracuje pouze v případě neočekávaných událostí. 

PT4: „Jo pracovní dobu stanovenou mám přibližně od 9-17 nebo 10-18, ale záleží  

na domluvě. Pokud se stane něco zásadního, tak přesčas pracuji, jinak ne nijak často.“

Participantka číslo pět uvedla, že přesčas pracuje pravidelně, většinou je to hodina 

nebo dvě navíc. 
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PT5: „Máme stanovenou minimální pracovní dobu 8 hodin, chodím do práce na 9  

v 9:30 je  porada. Tam se hodnotí  články z  vydaných novin a vymýšlejí  pak nové.  (...)  

Většinou to pak probíhá stylem, že dokud nenapíšu článek do zítřejšího vydání, tak domů  

nejdu. Konec by měl být tedy v 17 hodin, ale pravidelně končím tak kolem 18 nebo 19,  

někteří kolegové i později.“

Čtyři  z  pěti  dotazovaných  participantů  z  řad  tištěných  médií  uvedli,  že  přesčas 

pracují  pravidelně.  Pátá  participantka především v případě mimořádných událostí.  Jako 

zásadní  se  z  většiny  výpovědí  jeví  účastnit  se  redakčních  porad.  Pevně  stanovenou 

pracovní dobu, kterou je nutno dodržovat, většina dotazovaných novinářů tištěných médií 

nemá. 

Srovnávací analýza dodržování pracovní doby a práce přesčas online novinářů versus 

novinářů tištěných médií

Pro  lepší  orientaci  v  datech  z  rozhovorů  jsem  sestavila  graf  č.1,  který  mapuje 

průměrnou pracovní dobu redaktorů online a tištěných médií a dále pak průměrnou dobu, 

kterou vybraní novináři tráví denně v práci přesčas. Samozřejmě komplexnější představu o 

dané tematice získáváme při čtení výňatků rozhovorů, které graf nemůže postihnout. Ne 

všichni participanti se také ohledně práce přesčas vyjádřili v hodinách. Graf slouží jen jako 

orientační přehled. 

Graf  č.1:  Srovnávací  analýza  průměrné  pracovní  noviny  a  práce  přesčas  online 

redaktorů a redaktorů tištěných médií 
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U všech dotazovaných online novinářů je pracovní doba daná povahou práce  na 

směny. Všichni dotazovaní online novináři uvedli, že délka směny je 8,5 hodiny. Z analýzy 

rozhovorů ale vyplynulo, že ani práce na směny, kdy by v běžném režimu40 po skončení 

směny měl online novinář předat agendu následující směně, nezaručuje přesně stanovenou 

pracovní dobu. 

Naopak je tomu u novinářů tištěných médií. Ti svoji agendu nikomu nepředávají. 

Svůj článek dokončují sami. Jedna participantka dokonce označila pracovní dobu novinářů 

tištěných médií za „nikdy nekončící.“ Průměrná vedením stanovená pracovní doba, která 

vychází z rozhovorů, je skoro stejná jako u online novinářů. Je třeba ale dodat, že většina 

novinářů tištěných médií nemá pracovní dobu pevně stanovenou. Pracovní doba v grafu 

vychází z rozmezí časů porad a uzávěrek. 

V rozhovorech většina novinářů akcentovala právě redakční porady, kterých je třeba 

se účastnit  a  poté  redakční  uzávěrky,  do kterých je  třeba  články odevzdat.  Jak dlouho 

novinář v práci stráví a kde zpravodajský obsah do novin vytvoří,  to již nemá takovou 

váhu. 

40 Za běžný režim označuji situaci, kdy se nestala žádná mimořádná událost, která by měnila logiku práce 

novináře.
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Pokud  budeme  rozebírat  běžný  pracovní  režim,  více  práce  do  volného  času  v 

denním  cyklu  zasahuje  novinářům  tištěných  médií.  Grafické  znázornění  ukazuje  u 

redaktorů tištěných médií více než dvojnásobek času práce přesčas denně než je tomu u 

redaktorů online médií, kteří mají pracovní dobu ohraničenou směnami. (I když ne vždy  se 

vymezení  pracovní  doby  směnou  shoduje  s  odpracovanou  dobou.)  Jedna  participantka 

přímo  porovnala  práci  pro  deník  MF  Dnes  a  zpravodajský  web  iDnes.cz,  neboť  má 

zkušenosti z obou zmíněných médií. Rozdíl práce přesčas v tištěném médiu oproti v online 

médiu označila za markantní. 

Určité  diference  jsou  zaznamenávány  i  v  rámci  jednotlivých  mediálních  domů. 

Participanti  z  Economie  pracují  v  centralizovaném  newsroomu,  kde  vedle  sebe  sedí 

novináři printu i online médií.  Ti vnímají rozdíly mezi zásahem práce do volného času 

online  redaktorů  a  redaktorů  tištěných  médií  jako  méně  výrazné  než  participantni  z 

mediální skupiny Mafra, kde jsou redakce pro online a tisk více oddělené. V Economii 

zcela striktní vymezení online novinářů a novinářů pro tisk již v dnešní době neexistuje, 

oba typy redaktorů příležitostně píší i pro druhý typ média.

Na závěr podkapitoly tedy mohu konstatovat, že rozdíly v práci přesčas se liší v 

běžném režimu redakce, kdy přesčas déle pracují novináři tištěných médií a v případech 

mimořádných událostí, kdy přesčas více pracují online novináři. Těmto událostem je proto 

věnována  následující podkapitola.

2.2.2.2  ZÁSAH  PRÁCE  DO  VOLNÉHO  ČASU  V  DOBĚ  MIMOŘÁDNÝCH 

UDÁLOSTÍ

Participanti z řad online redaktorů

V této části výzkumu budu hledat odpověď na výzkumné podotázky: „Jak probíhá 

organizace v dané redakci online médií v případě mimořádných událostí a jak tyto 

události zasahují do volného času redaktorů?“. Redaktoři byli dotazováni, zdali někdy 

pokrývali mimořádnou událost a jak v tomto případě probíhá organizace uvnitř redakce. 

Nejčastějšími událostmi, kdy vybraní novináři pracovali zcela mimo svou pracovní dobu, 
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byla úmrtí  a teroristické útoky. Tyto situace někdy narušily volný čas všem pěti  z pěti 

dotazovaných redaktorů online médií. Lišila se pak pouze míra zásahu do volního času. 

Nejmarkantnější zásah popsala participantka číslo čtyři. Mimořádná událost jí zcela 

narušila nejen průběh víkendu, kdy neměla pracovat, ale i několik následujících dní, kdy 

byla na místo útoku vyslána. Nutno ale dodat, že se na pomoc směnařům, kteří v té době v 

redakci  byli  ,nabídla  zcela  dobrovolně.  Považuje  to  za  samozřejmost,  která  k  práci 

novináře patří. Více už v její výpovědi. 

PO4: „Asi  nejlepším  příkladem  jsou  teroristické  útoky.  Těch  jsem  pokrývala  

spoustu, ale úplně můj volný čas nabouraly teroristické útoky v Paříži. To bylo tak, že jsem  

jela domů, jsem z Opavy,  takže to je  3 hodiny vlakem. Přijela jsem v 10 večer domů.  

Zapnula jsem počítač a za chvíli jsem zjistila, že se dějí tyto útoky. Tak jsem napsala do  

redakce, jestli nepotřebují pomoct. Protože jsem francouzštinářka, tak jsem nabídla svoji  

pomoc. Přidělili mi sledování francouzských médií. Tak jsme rozjeli online, rozjeli jsme  

hlavní článek, na vzdálený přístup jsme se v noci sešli třeba 4, v redakci byli jen 2 lidi.  

Bylo to v pátek večer, takže tam byla večerka a editor. Taková událost se nedá zvládnout ve  

dvou lidech, takže se nabídli další. Za chvíli do redakce dojel šéf a další lidi a my jsme  

pomáhali  zvenku.

(...)

Online jsem jela asi do 6 do rána. To už mi už všichni říkali, ať jdu spát, ale já že ne, teď  

se to děje, tak se to teď bude psát. Pak jsem šla spát a předala agendu do mailu. A za 3  

hodiny mi zavolal editor, jestli nechci jet do Paříže. Prvně jsem nechtěla, protože jsem  

málo spala a byla jsem 300 km od Prahy. Říkala jsem, že než dojedu do Prahy, tak to bude  

trvat. Oni nene, letenky všechno zařídíme, hlavně že tam musím jet. Tak jsem v sobotu hned  

zase jela do Prahy, ještě jsem se stavila do redakce, kde jsem dostala telefon a počítač a v  

sobotu večer letěla do Paříže, kde jsem byla do úterý 17. listopadu. 

(...)

Když jsem přijela do Paříže, tak mě to hodně sebralo. Jak jsou novináři dost cyničtí, a už  

mají odstup od zpráv, co píšou, tohle mě osobně psychicky složilo. Bylo pro mě těžké přijet  

a ptát se lidí: „Jaký z toho máte pocit“. Průběžně jsme dávali dohromady s editorem, kam  

bych tak mohla zajet. A hned jak jsem dorazila, tak jsem se ubytovala a jela na předměstí  

63



do čtvrti Courcouronnes, ze které pocházel jeden z atentátníků. Tam jsem udělala reportáž.  

Bylo to strašně hektické. Člověk musí pořád něco hledat, někam cestovat. To předměstí je  

hodinu vlakem z centra Paříže. Pak jsem nabírala reakce lidí, byla jsem ve Velké mešitě na  

reportáž a dávala jsem věci do onlinů. Citace a tak. U Bataclanu jsem se byla podívat na  

pietu. Vše vznikalo ad hoc. Vše jsem i fotila na mobil, dávala věci na Twitter, dostala jsem i  

firemní počítač, takže články jsem psala do redakčního systému na počítači a pak si to četl  

editor  v  Praze.  Pak  jsem  našla  například  pána,  který  bydlel  nad  Bataclanem.  Ten  

popisoval, jak lidi utíkali pryč. Nebo jak tam měla jeho známá dceru a  nevěděla, jestli  

přežila nebo ne.

(…) 

Tohle je samozřejmě ojedinělý případ, ale přesný, kdy jsem měla volno a úplně jiné plány,  

než mi pak práce přinesla. Pak třeba ještě útok v Nice, to jsem byla v Praze a dělala s  

kolegy online v noci z domova. Opět jsem se nabídla, že můžu pomoci. Ještě se mi nikdy  

nestalo, že by naháněli mě, ale asi se to taky děje.“ 

O neexistenci volného času a osobního života v případě nečekaných událostí mluví i 

participant číslo dvě. Popisuje nemožnost online redaktora naplánovat si svůj čas, neboť 

jeho práce se odvíjí od toho, co se stane. 

PO2:  „V  případě  mimořádných  událostí  mi  práce  zasahuje  do  volného  času  

každopádně. Týká se to především víkendů. Novinář je strašně závislý na tom, co se stane  

a nestane. Neurčuje běh událostí a ve chvíli, kdy umřel například Dlouhý, tak mi to úplně  

nabouralo plánovanou strukturu času. Musím to nejen o víkendu zaregistrovat, ale také to  

rychle v nějaké podobě vydat. Další věc je, že se začnou okamžitě obvolávat lidi, který toho  

člověka znali, můžou se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, napsat nějaký jeho profil. S  

nimi je pak člověk na mailu a čeká, že ten článek pošlou, je třeba ho zeditovat. Když se  

stane takhle závažná věc, tak váš osobní život ten víkend nebo ten den neexistuje.“

Další dva dotazovaní participanti pracující v online médiích popisují práci z domova 

v případě neočekávaných událostí, které se staly v noci. Z výpovědí redaktorů vyplývá, že 

většina  online  redaktorů  v  noci  v  takových  případech  pracuje  z  domova.  V  redakci 
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zůstávají  přesčas  jen  směnaři  a  editor,  zbytek  týmu,  který  událost  zpracovává  pracuje 

většinou vzdáleně. 

PO1: „Mimořádné  události  pokrýváme  často,  především  teroristické  útoky.  To  

probíhá  tak,  že  v  noci  někdo  zavolá  a  někteří  redaktoři  musí  sednout  k  počítačům a  

zpracovávat, co se děje ze zahraničních médiích. (…) Několikrát jsem je pokrýval také,  

probíhalo to tak, že jsem si doma sedl k počítači a dělal, co bylo potřeba. Následně jsem si  

vybral náhradní volno.“

PO3: „Nejhorší je to asi v případě teroristických útoků. Když je to zvladatelné, dělá  

to směna a editor, ti automaticky zůstávají a pracují přesčas. Když se ale jedná o hodně  

velkou událost, začnou se obvolávat do práce zpátky redaktoři. V tu chvíli je jedno, kolik je  

hodin a kdo co dělá. Je potřeba, aby na tom začalo okamžitě dělat, co nejvíce lidí. Určitá  

výhoda je, že do našeho systému, Orisu, se dá dostat i z domova, takže někdo může jen  

doma sednout k počítači a dělat, co je potřeba. Když je třeba noc, tak se většinou nejezdí  

do redakce. Urychluje to i  tu dobu, ve které stíháme aktuálně informovat.  Která je na  

onlinu důležité, když si to člověk přečte z jednoho zdroje, který to má nejdřív, tak už pak to  

stejné nečte z dalšího.“

Participantka číslo pět popisuje situaci, kdy byla na noční směně, která měla končit 

ve 23:00. Kvůli mimořádné události, která se stala přibližně ve 21:00 ale v práci zůstala o 

několik hodin déle než měla být původně její směna. 

PO5: „Při neočekávaných událostech je ten zásah opravdu markantní, myslím si, že  

tohle v tisku nemají. Jedna z mých nejhorších směn byla, když bylo sestřeleno letadlo nad  

Ukrajinou. To už v redakci totiž skoro nikdo nebyl. Bylo to zhruba kolem deváté večer  

našeho času nebo možná i později, takže jsem v práci byla jen já, jeden redaktor a editor.  

Ačkoliv jsem směnu měla končit v 11, tak jsem byla v práci téměř do rána. Sice je to  

proplacené, ale to vysvětlete doma. V tomto ohledu můj soukromý život práce narušuje  

dost.“
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Homologie práce přesčas v době mimořádných událostí a práce pro online médium 

tedy existuje. A to i přestože se v online médiích pracuje na směnu, kdy po skončení směny 

jednoho redaktora  přebírá  agendu další.  Tato  logika  ale  v  době mimořádných událostí 

neplatí.  Redaktoři,  při  jejichž  směně  se  mimořádná  událost  odehrála,  pracují  přesčas 

automaticky. Pokud není situace zvladatelná v lidech, kteří mají aktuální směnu, povolávají 

se nebo se sami nabízejí redaktoři, kteří původně měli mít volno. 

Participanti z řad redaktorů tištěných médií

V této podkapitole diplomové práce hledám odpověď na výzkumnou podotázku: 

„Jak probíhá  organizace  v  dané  redakci  tištěných  médií  v  případě  mimořádných 

událostí  a  jak  tyto  události  zasahují  do  volného  času  redaktorů?“.  Redaktoři  byli 

dotazování  na  to,  jaké  mimořádné události  pokrývali  a  jak  vypadá organizace  práce  v 

redakci tištěných médií v takových případech. 

Dva  z  pěti  dotazovaných  novinářů  tištěných  médií  uvedli,  že  jim  mimořádné 

události do volného času zasahují. Participantka uvedla případ, kdy kvůli dané kauze pět 

dnů pracovala na jednom článku a to i ve volném čase. Také uvádí, že když se stane něco, 

co zpracovává především online, snaží se redaktorům online zpravodajství pomoci. 

PT3:  „Toho bylo spoustu.  Jako dobrý příklad mě napadá, když  byla ta  kauza s  

Bradym, Herman a tak. To jsem 5 dnů non-stop běhala všude, kde Brady byl. I ve volném  

čase. Leckdy pomůže v těchto situacích, že za ta léta už mám kontakty, takže přes nějaké  

lidi vím, co se kde bude dít.  I  když mi není příjemné být takový rychlopsavec. Když je  

nějaká demonstrace, tak si sednout a psát do rohu to není nic pro mě. To je spíš pro ty  

online redaktory.

(…)

No například  u  toho  Bradyho je  důležité,  jak  to  lidi  pojímají.  Všichni  řešili,  jestli  to  

vyznamenání dostane nebo tak. Já, jelikož se tomu věnuju dlouho, tak si říkám, že mi přijde  

mnohem důležitější vysvětlit, kdo vůbec Brady je, že jeho sestra Hana zemřela za války a  

že vzdělávací program o té sestře je stejně známej napříč světem jako Anne Frank. Takže  

jsem to pojala jinak. Chtěla jsem s ním dělat rozhovor o něm a o té sestře. No a tady v  
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Praze je gymnázium, které s ním dlouhodobě spolupracuje a chtěli ukázat, že je nějaká  

politika nezajímá.  Takže ze dne na den udělali  koncert  na Strossmayeráku, kde zpívali  

písničky z Terezína. Tak jsem přemýšlela, jak to originálně zpracovat. Například  s dětmi z  

toho gymnázia  nahrát rozhovory, pak ten další den jít na tu akci. Pak jsem si taky říkala,  

že  to  tam  nebudu  psát  na  ulici  a  přemýšlela  jsem,  který  kamarád  bydlí  poblíž  

Strossmayeráku. Jsem takový akční rádius. I takové věci vlastně novinář dělá ve volném  

čase, nejen to psaní. Ten zásah do volného času je podle mě hodně o tom novináři. Mohla  

jsem napsat článek o vyznamenání, ale rozhodla jsem se to udělat jinak, což samozřejmě  

zabere více času.

(…)

I například jak byl loni teroristický útok ve Stockholmu, tak když se to dozvím, tak mi  

okamžitě spíná, koho tam znám, mám kontakty na lidi z ambasády, mobil a tak. Zapojuju  

se, i když to není v mé pracovní kompetenci to pokrývat. V tu chvíli jsem stála někde v Brně  

na nádraží a píšu kolegům do online Lidovek: „Hele potřebujete někoho z místa, kdo by  

vám poreferoval“ a oni „jasně budeme vděčný“. Myslím, že se hodně projevilo to, že než  

jsem přišla do Lidovek, tak jsem dělala produkční, takže organizační schopnost mi hodně  

pomáhqjí. Když jsou nějaké takové výjimečné události, tak se snažím pomoct, i když ten  

online nepíšu. Vím, že v tu chvíli se to může hodit.“

Participant číslo jedna je členem centralizovaného newsroomu, kde vedle sebe sedí 

jak novináři  tisku,  tak  online zpravodajství.  Může tedy práci  obou novinářů  v případě 

mimořádných událostí  porovnat.  Zmiňuje tlak na rychlost online novinářů,  kteří musejí 

reagovat pohotověji.

PT1: „Mimořádných událostí jsem pokrýval spousta. Například soudy zasahují do  

volného času a tak. Třeba když soudili Koženýho v Londýně, tak jsem na hodinu musel  

odletět na ten soud. Tak to tu má hodně lidí, když se něco stane, tak tam letí. Máme kolegu,  

který dělá Evropskou unii, když se staly útoky v Bruselu, tak odletěl na hodinu pryč. To se  

děje velice pravidelně.

(…) 
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Přesně daný průběh, jak organizujeme práci a čas v těchto situacích nemáme. Když něco  

bouchne, tak se nasadí dva, tři lidi. Ono je to site specific, v Český republice nic nebouchá,  

takže to jsou většinou zahraniční novináři, kteří musí urychleně reagovat. To pak záleží kde  

se něco stane. Jestli je to Francie, tak nasadíme lidi, kteří dělají Francii, hned rozjedeme  

online a ten člověk tam prostě sedí. To je rozdíl od tisku, že musí zareagovat hned. Jde sem,  

když jsou takové události jako výbuchy, volby, nebo když zemřel Havel, takovýhle věci se  

nedají dělat z domova. Sedíme v místnosti kde je 500 lidí, abychom se mohli domluvit.  

Tahle  rychlá  komunikace  je  hrozně  důležitá,  přesně  proto  ten  newsroom máme takhle  

udělaný, takže se vždy sejdeme. Nesedíme doma. Když se jede minutový online, nemůžete  

nikomu volat, chcete je tady mít. 

(…)

 Pak  máme  kolegu,  který  pokrývá  Blízký  východ  a  byly  útoky  na  syrské  chemické  

laboratoře Američanů, Francouzů a Britů po chemických útocích v Sýrii a bylo to ve 3  

ráno, on vstal a psal online 12 hodin a jel z domova. To se v tisku nestane, protože noviny  

už jsou v tiskárně od těch 22, takže by to nemělo smysl. 

(…)

Někdy se stane že už jdeme všichni domů a na Ukrajině najednou spadlo letadlo, 200  

mrtvých lidí a hned všichni začali pracovat, co tu byli.“

Dva  z  pěti  novinářů  tištěných  médií  v  případě  mimořádných  událostí  akcentují 

uzávěrku. Pokud se událost stane přibližně dvě hodiny před uzávěrkou, zásah do volného 

času je markantní, neboť se článek do novin musí napsat a jejich původní koncept změnit. 

PT2: „Jo takový věci se dějou furt. Když je například výbuch nebo něco v 8 večer,  

tak to do novin ještě dostaneme. Po 22 už ale nemůžeme nic změnit. To je kritická hodina,  

od který se odvíjí, jestli se do toho tisk bude zapojovat okamžitě nebo ne.“

PT4: „Mimořádných události jsem zpracovávala spoustu. V novinách záleží na tom,  

jestli se to stane před nebo po tom, co to odejde do tisku. Potom je to hlavně na onlinu. Ale  

stává se, že překopeme noviny i dvě hodiny před uzávěrkou, když je to něco velkého.“
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Participantka číslo pět zásah práce do volného času během mimořádných událostí 

nevnímá nijak zásadně. 

PT5: „To u nás probíhá tak, že v noci, když se něco stane, tak se obvolávaj lidi z  

onlinu, který dělají live zpravodajství. My, když je to třeba o víkendu, tak si připravujeme  

spíš širší analýzy a širší pozadí celé události. Protože co se stalo, to už ví lidi z onlinu,  

takže není třeba se hned sebrat a něco psát. Je lepší mít trochu odstup a udělat to víc do  

hloubky do toho pondělníku.“ 

Míra zásahu práce do volného času reaktorů tištěných médií v době mimořádných 

událostí  se odvíjí  od toho, zdali  se  událost  stala  před či  po uzávěrce daného tištěného 

deníku.  Dále  je  zásah  do  volného  času  redaktorů  tištěných  médií  patrnější  v  případě 

dlouhodobějších událostí, které je třeba mapovat do hloubky po celou dobu jejich průběhu 

a pracovat na nich tak delší čas.

Srovnávací analýza zásahu práce do volného času v případě mimořádných událostí 

online redaktorů versus redaktorů tištěných médií

V případě mimořádných situací všichni dotazovaní online redaktoři uvedli, že tyto 

události mají zásadní vliv na jejich volný čas. A to ač pracují na směny, po jejichž konci by 

měl agendu přebrat redaktor, který má následující směnu. Neboť ani střídající se směnaři 

nepokrývají 24 hodin denně, když se něco stane u konce večerní směny, musí v práci tito 

směnaři zůstat. Nebo pokud daná mimořádná situace vyžaduje pokrytí od více novinářů, 

než těch, kteří jsou aktuálně na směně, začnou na pokrytí události pracovat i novináři, kteří 

měli mít volno. Extrémním případem zásahu práce do volného času jsou online reportáže, 

které informují o aktuálním dění v kritické oblasti nebo případy, kdy je novinář na místo 

události vyslán. Je totiž třeba, aby byl na místě co nejdříve. Neboť prvenství hraje v online 

zpravodajství zásadní roli.

V případě novinářů tištěných médií je zásadní, jestli se událost stane před nebo po 

uzávěrce. Pokud se stane před uzávěrkou, začnou novináři tištěných médií také okamžitě 

událost  zpracovávat.  Vzhledem k tomu,  že  nejpozdější  uzávěrka,  kterou novináři  tisku 
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zmínili,  je  ve  22  hodin,  není  ale  zásah  do volného  času  tak  markantní  jako  u  online 

novinářů, kterým nebrání uzávěrka v tom, pracovat až do ranních hodin. Výrazný zásah do 

volného času vyžadují u novinářů tištěných médií dlouhodobější neočekávané kauzy, kvůli 

kterým je třeba provádět rešerši i v terénu. 

Mimořádné události mají tedy vyšší vliv na volný čas online redaktorů, neboť je 

třeba, aby jednali okamžitě a přinesli tak publiku aktuální zpravodajství. Není to ale tak, že 

by tyto události neměly na volný čas redaktorů tištěných médií žádný vliv. Povaha práce 

pro tisk pouze nevyžaduje začít na události pracovat okamžitě. To ale neznamená, že jim 

mimořádné události do volného času nezasahují. Jen v jiných intervalech než novinářům 

online médií, u kterých je třeba pracovat na zpravodajském pokrytí události i v noci. 

2.2.2.3  KOMUNIKACE  V  RÁMCI  REDAKCE  A JEJÍ  ZÁSAH  DO  DENNÍHO 

CYKLU VOLNÉHO ČASU 

Participanti z řad online redaktorů

V této  podkapitole  budu  hledat  odpověď  na  výzkumné  podotázky  „Na jakých 

platformách  vybraní  redaktoři  online  médiích  komunikují?  Přerušují  tuto 

komunikaci po skončení pracovní doby?“. Redaktoři byli v rámci semistrukturovaného 

rozhovoru dotazováni, na jakých kanálech v rámci redakce komunikují, zdali mají na tyto 

komunikační kanály upozornění v chytrém telefonu a zdali se dokáží po pracovní době od 

této komunikace oprostit. Většina redaktorů, konkrétně čtyři z pěti dotázaných, používají 

maily  doplněné  o  další  komunikační  program.  Druh  programu  se  liší  závislosti  na 

vydavatelství, pod kterým daný zpravodajský server působí. Vybraní redaktoři z Economie 

využívají  Skype,  kdežto  zástupci  Mafry  ICQ.  Upozornění  v  chytrém telefonu  mají  na 

danou komunikační  platformu čtyři  z  pěti  redaktorů.  Dva z  pěti  redaktorů  přiznali,  že 

telefon kvůli pracovním záležitostem kontrolují ve volném čase častěji než by chtěli. 

PO2: „S editorama komunikujeme přes Skype a jinak hlavně přes maily.  (…) V  

telefonu mám mail  přihlášený a upozornění  na něj  mám každopádně.  Email  kontroluji  
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neustále mám dokonce i takový ten špatný zvyk, že ho zkontroluju než jdu spát. Nedokážu  

si nastavit, že poslední hodina, kdy se na mail koukám, je třeba v sedm.“

PO5: „S redaktorama komunikuji přes maily. (…) Upozornění na ně mám, náhled  

mailu se mi vždy zobrazí na ploše telefonu a rozklikávám ho skoro pokaždé, když mi mail  

přijde. I když jsem třeba s kamarády v kavárně, ve výtahu prostě kdekoliv. V tom je éra  

chytrých telefonů nevyzpytatelná. Když si se mnou někdo chce dát schůzku, radši na mail  

odpovím hned, i když je třeba už večer a koukám na televizi, abych na to nezapomněla. U  

většiny tiskovek mě, když to vidím na tom displayi zajímá, o co jde, tak to také otvírám.  

Mám  tendenci  kvůli  tomu,  že  můžu  odpovědět  hned,  vše  řešit  okamžitě,  na  všechno  

odpovídat.  Samotnou  mě ta  závislost  na  telefonu  rozčiluje.  Rodiče  pro  to  třeba vůbec  

nemají pochopení, že ho mám u sebe 24/7, ale já to jinak neumím. Jakmile ho mám třeba v  

jiné místnosti, jsem nervózní, že se něco děje a já to nevím.“

Neustále připojený je i participant jedna, který si upozornění nevypíná, protože v 

takovém případě by ho vedení kontaktovalo zavoláním, tudíž to pro něj postrádá význam. 

PO1: „V rámci redakce komunikujeme na Skypu, přes sms a Google aplikace. (…)  

Na  komunikační platformy mám upozornění v mobilu,  které si sice vypnout můžu, ale  

nedělám to. Šéf by mi stejně zavolal, kdybych neodpovídal.“ 

Podobně  je  na  tom i  participantka  čtyři,  která  sice  upozornění  na  ani  jednu  ze 

zmíněných  komunikačních  platforem nemá,  přesto  ale  maily  kontroluje  často,  tudíž  jí 

pracovní komunikace zasahuje do volného času i přes vypnuté upozornění. To bylo ostatně 

patrné i z odpovědí na mé emaily, které byly posílány obratem. 

PO4:  „Komunikujeme na ICQ a přes maily. Upozornění na to, že mi přišel email  

nemám, to by mi pípalo furt. Ale dívám se dost často. Mám tam, já vám to ukážu, jakože  

takovou  červenou  tečku  u  té  aplikace,  takže  vidím,  že  mám  mail,  ale  nepípne  mi  to,  

neotravuje mě to. Notifikace na ICQ nemám, to by zvonilo pořád.“ 
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Pouze jedna redaktorka kontroluje mail jen pokud očekává reakci od někoho s kým 

je domluvená. Důvodem je pravděpodobně to, že pravidelně kontroluje ICQ, kde probíhá 

interní  komunikace  s  dalšími  členy  redakce.  Emailovou  korespondenci  už  pak  tolik 

kontrolovat nemusí. 

PO3:  „Komunikujeme  především  přes  ICQ,  protože  to  je  mnohem rychlejší  než  

maily. Přes ně řešíme především tiskovky nebo rozhovory, ale interní komunikaci na ICQ.  

To jsem si nainstalovala do počítače i do mobilu, kde mi vždy pípne, když mi někdo napíše.  

Takže si toho vždycky všimnu, ale odpovídám, jen když je to nutné. (…) Mail kontroluji ve  

volném  čase,  jen  když  čekám  na  reakci  někoho  nebo  například  na  zautorizovaný  

rozhovor.“ 

Z odpovědí vykrystalizovalo, že všichni participanti z řad online médií mají ve svém 

chytrém telefonu nainstalovanou aplikaci,  díky  které  mohou být  neustále  v kontaktu  s 

ostatními členy redakce, či s lidmi, kteří je chtějí kontaktovat na pracovní email. Čtyři z 

pěti participantů z řad online médií přiznali, že jim pracovní komunikace do volného času 

zasahuje na denní bázi. Pátá participantka se dokáže ve volném čase oprostit od kontroly 

mailu, ovšem na program ICQ má ve smartphonu upozornění, tudíž ho také pravidelně 

kontroluje. 

Participanti z řad redaktorů tištěných médií

Cílem této podkapitoly je  najít  odpověď na výzkumnou podotázku:  „Na jakých 

platformách vybraní redaktoři online médií komunikují v rámci redakce? Přerušují 

tuto komunikaci po skončení pracovní doby?“ Většina novinářů uvedla, že komunikují 

především přes  maily,  ty  jsou  často  doplněné  o  další  platformy.  Dva  z  pěti  novinářů 

komunikaci  po  skončení  pracovní  doby  nepřeruší,  naopak  v  ní  poměrně  intenzivně 

pokračují. 

Participant číslo jedna uvádí, že maily kontroluje konstantně, což mohu potvrdit, 

neboť při domluvě schůzky mi odpověděl okamžitě. 
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PT1:  „Komunikujeme  primárně  na  mailu  a  pak  asi  tak  na  dalších  deseti  

platformách. Všechny v telefonu mám a kontroluju je konstantně. Ve volném čase nechodím  

na Facebook, ani Instagram, hlídám si duševní zdraví, ale třeba na Twitteru jsem furt. Na  

příjmu na telefonu jsem také neustále“

Participant  číslo  dvě  uvedl,  že  maily  nejen  kontroluje  permanentně,  ale  i  na  ně 

odpovídá. 

PT2: „Používáme Skype a maily. V telefonu mám obojí a kontroluju to ve volném  

čase  neustále..  Určitě  to  bude  tím,  že  mám  u  sebe  neustále  telefon,  na  kterém  to  

kontrolovat  jde.  I  na  skoro  všechny  maily  odpovídám hned.  Kdybych  třeba  nepotvrdil  

tiskovku,  snadno na ni  zapomenu,  jak  toho  mám hodně.  Takže  jsem na mailu  vlastně  

permanentně.  Otázkou je,  zdali  je  to nevýhoda nebo výhoda no.  Moje blízké to  hodně  

rozčiluje, že jsem často na mobilu kvůli práci, ale prostě to tak mám. Zajímá mě, co v tom  

mailu je, tak ho hned otvírám.“

Další dvě participantky uvedly, že email kontrolují častěji, když čekají na odpověď, 

nebo  když  se  něco  děje.  Participantka  číslo  čtyři  mimo  tuto  situaci  běžně  pak  email 

kontroluje dvakrát denně. 

PT4: „Nic oficiálního neexistuje, asi hlavně přes mail a ICQ. Upozornění na dané  

platformy nemám, ale telefon si nevypínám, takže kdyby něco dostupná jsem. (…) Maily  

kontroluju ráno, večer a někdy i po cestě do práce, když vím, že se něco děje.“

Participantka číslo pět kontroluje mail především, když čeká na odpověď. 

PT5: „Komunikujeme po mailu, upozornění na něj nemám. Kontroluju ho jen když  

pracuji  na delším článku a čekám na vyjádření  respondentů,  tak to  ho kontroluju i  ve  

volnu.“
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Participantka číslo tři je ojedinělým případem, který si vypíná i zvuky vyzvánění. 

Není možné hledat kauzální vztah mezi psaním pro tištěný média a přerušením pracovní 

komunikace  po  skončení  pracovní  doby.  Určitý  vliv  totiž  může mít  věk  participantky, 

jelikož je o pět let starší než je věkový průměr skupiny. Sama uvádí, že je to pouze jejím 

specifikem.

PT3: „No komunikujeme přes mail a telefony. Já mám takovou specialitu, že ten  

telefon mám furt ztlumený, mně to vadí, jak jsou na něm lidi non-stop. Takže si ho klidně  

ztlumím, což se mi ale několikrát vymstilo. Jeden z příkladů byl, že jsem byla 3 dny na  

nějaké reportáži a do práce jsem jela jen kvůli poradě, pak říkám, že se nic mimořádného  

neděje, že bych jela domů. Kolegové jasně v pohodě, nic se neděje. No a tak jsem jela  

domů v  klídku  a najednou koukám asi  10 nepřijatých hovorů,  že  zemřel  Winton.  Bylo  

kolem 16 odpoledne, což je dopravní špička, takže vyvstává otázka, jestli si vzít taxíka,  

nebo MHD, protože není čas na zdržování. Člověk se musí rychle přesunout do redakce a  

začít psát.“

Dvěma z pěti participantů z řad tištěných médií zasahuje tedy pracovní komunikace 

do volného času markantně, dvěma především v situacích, když na něco čekají, a jedné 

participantce vůbec. Uvnitř skupiny tedy neexistuje v tomto ohledu jednota.

Srovnávací  analýza  zásahu  pracovní  komunikace  do  denního  cyklu  volného  času 

online redaktorů versus redaktorů tištěných médií

V dnešní  době všudypřítomného internetového propojení  způsobené konvergencí 

telefonu, počítače a komunikačních prostředků v jedno zařízení - smartphone, je těžké se 

od práce po pracovní době oprostit. (Deuze, 2007, s.1) Díky či kvůli, záleží úhlu pohledu, 

konstantnímu elektronickému připojení se tak stírají hranice mezi pracovním a osobním 

životem.  Proto  jsem se  v  rámci  výzkumu zaměřila  také  na  to,  do  jaké  míry  pracovní 

komunikace zasahuje redaktorům do denního cyklu volného času.

Většina dotazovaných online redaktorů (čtyři z pěti) uvedla, že jsou na příjmu po 

skončení pracovní doby permanentně a že i často na příchozí zprávy reagují. Stejnou míru 
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zásahu  pracovní  komunikace  do  denního  cyklu  volného  času  zaznamenali  pouze  dva 

redaktoři  tištěných  médií.  Další  dva  participanti  z  řad  tištěných  médií  také  pracovní 

komunikaci ve volném čase sledují, ale ne do takové míry a jedna participantka si dokonce 

vypíná  zvuky na  telefonu  po skončení  pracovní  doby úplně.  Tu považuji  ale  spíše  za 

výjimku  a  přisuzuji  toto  specifikum  spíše  generačnímu  rozdílu,  neboť  byla  jedinou 

participantkou, které bylo více než 35 let. 

Novinářům online médií zasahuje i kvůli neexistenci uzávěrky pracovní komunikace 

do denního cyklu tedy více, než novinářům tištěných médií. Zaznamenáváme pak určitý 

vliv práce pro online média na to být neustále připojený a schopný okamžitě reagovat. 

Rozdíl ale oproti dotazovaným redaktorům tištěných médií nebyl natolik markantní, aby 

bylo možné považovat příslušnost k danému typu média za zásadní determinant.

2.2.2.4 ZÁSAH PRÁCE DO TÝDENNÍHO CYKLU VOLNÉHO ČASU 

Participanti z řad online redaktorů

V  této  podkapitole  odpovídám  na  výzkumné  podotázky: „Jak  často  pracují 

vybraní redaktoři  o  víkendech a mohou si  vybraní redaktoři  online  médií  dovolit 

nebýt na příjmu v rámci týdenního cyklu volného času?“  Redaktoři byli dotazováni, 

jak  často  berou  víkendové  směny  a  jak  probíhá  jejich  týdenní  cyklus  volného  času  v 

případě,  že směnu nemají.  Především jsem se zaměřovala na otázku, jestli  se od práce 

zcela oprostí, anebo především v důsledku toho, že mají ve smartphonech nainstalované 

pracovní komunikační platformy, se prací stejně do jisté míry zaobírají. 

Čtyři z pěti online redaktorů pracují o víkendu alespoň jedenkrát do měsíce. Tři z 

pěti  dotázaných  online  redaktorů  mail  o  víkendu  mimo  službu  kontrolují,  ale  tato 

skutečnost jim nezasahuje do týdenního cyklu volného času výrazně, neboť ho nekontrolují 

pravidelně a většinou odpovídají  jen na důležité zprávy.

PO5: „Víkendové směny jsou u nás buď od 7:00–15:00 nebo 15:00–23:00 plus dvě 

speciálky 9:00–17:00 a jeden editor. Vždycky jednou za měsíc musíme vzít celý víkend.  
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Když směnu nemám, tak o víkendu otvírám pracovní mail, jen když mi něco pípne, většinou  

to ale neřeším a odpovídám až v pondělí.“

PO3:  „O víkendu se u nás slouží jen večerky, což je od 14:30-23:00. Na těch se  

střídáme.  Někdy  o  víkendu  beru  taky  služby  na  zahraničním,  protože  zahraniční  

zpravodajství v iDNESu dělají jen 3 lidi  a někdo by tak musel brát dvakrát do měsíce  

víkend. Když o víkendu směnu nemám, tak mám většinou úplné volno. Ještě pak jsou SPZ,  

což jsou noční služby. Každou noc je někdo na telefonu, má zapnuté  zvonění a když z ČTK  

vyleze nějaká jednička,  tak jim začne automaticky zvonit  telefon,  vzbudí je  a  oni  musí  

jednat. Tak ještě takhle nám práce může zasahovat do volného času o víkendu, ale to se  

nestává tak často. Když SPZ nemám, tak mail nekontroluju.“

PO1: „Jednou až dvakrát do měsíce pracuji i o víkendech. (…) Když nejsem přímo  

v redakci, tak kontroluji pracovní mail i o víkendech, ale ne nějak pravidelně.“ 

Dva redaktoři kontrolují maily pravidelně mimo směny i o víkendu. Pro oba tyto 

redaktory není výjimkou ani práce o víkendu a to i  mimo případ nečekaných událostí. 

Participant číslo dva je kulturně zaměřený a to také uvádí jako důvod stírání hranic mezi 

prací a volným časem.

PO2: „O víkendech pracuji hlavně v případě neočekávaných událostí, u nás jsou to  

především náhlá úmrtí  známých lidí.  Jinak  kontroluju pracovní  mail  i  ve  volném čase  

neustále, jak jsme vám říkal, že to dělám i po probuzení i před spaním. A tak trochu i  

pracuju, protože mě zajímá to, co dělám v práci i ve volném čase. K tomu mají asi celkově  

větší sklon kulturní novináři než třeba ekonomičtí, ale možná se mýlím. I když mají volný  

čas stejně si vezmou knížku a čtou a už jim v hlavě šrotuje co o ní napíšou. Nebo jdou na  

film s tím, že to použijí do článku. Myslím, že je to specifikum kulturních redaktorů, kdy ta  

práce zasahuje do osobního života i v tom, co si vybíráme, že budeme dělat. Ten koníček a  

práce vlastně úplně splyne. Nebo může se stát to, že jdete na výstavu a šrotuje vám v hlavě,  

co o ní napíšete. Nebo vidíte divadlo a furt jste v tom kolotoči. Když má člověk návyk psaní  
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a hodnocení má neustálé nutkání sumarizovat, co o tom napíše a strašně těžko z toho jde  

vyskočit.“ 

 

Participantka  číslo  čtyři  uvádí  jako  jeden  z  důvodů  to,  že  novinář  by  měl  být 

dostupný pořád a pak také to, že raději napíše kvalitní článek za cenu toho, že to bude o 

víkendu, než aby odevzdala výstup, se kterým není spokojená. Ani u jednoho z participantů 

jsem při rozhovoru nezaznamenala, že by jim zásah do týdenního cyklu volného času přišel 

obtěžující. 

PO4: „Víkendové  směny máme od 9-17:30.  Když  nemám směnu,  tak  kontroluju  

mail, myslím si, že novinář by měl být dostupný pořád. Je ale jasné, že ne na vše musí  

člověk odpovědět hned. Ale jak je člověk pořád online, když je třeba, vše se dá hned řešit.

(…)  Ten  zásah  vnímám  při  mimořádných  událostech,  nebo  když  mám  něco  delšího  

rozepsaného. Třeba když jsme měli seriál o sektách, tak to zabíralo hodně času. Když chce  

člověk předvést kvalitní práci čtenářům, tak to čas zabírá. Ale mě to nevadí.“

O víkendu tedy pracuje s určitou pravidelností většina dotázaných online redaktorů. 

V případě mimořádných událostí mají tuto zkušenost všichni dotázaní redaktoři, v případě 

běžného režimu musí v určité frekvenci brát víkendové směny čtyři z pěti redaktorů. Pátý 

redaktor uvedl, že i když směnu nemá tak mu určitým způsobem práce do týdenního cyklu 

volného času zasahuje, neboť neustále kontroluje pracovní mail a zároveň si také často volí 

program volného času v závislosti na práci a na článcích, které bude psát. 

Participanti z řad redaktorů tištěných médií

V  této  podkapitole  odpovídám  na  výzkumné  podotázky: „Jak  často  pracují 

vybraní redaktoři tištěných médií o víkendech a mohou si vybraní redaktoři dovolit 

nebýt na příjmu v rámci týdenního cyklu volného času?“ Všichni redaktoři uvedli, že o 

víkendu pracují  často.  Liší  se jen intenzita této práce a důvody. Participant číslo jedna 

uvedl, že pracuje pravidelně v neděli, kvůli pondělnímu vydání novin, dále také uvádí, že 

intenzita zásahu práce do volného času záleží na tom, jak k práci daný novinář přistupuje. 
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PT1: „O víkendu pracuju běžně, v pondělí vycházejí noviny, takže v neděli pracuju  

pravidelně. Pak jsou často události, které do víkendu zasáhnou. Volby například zasahují  

hodně do volného času, všichni jdou v neděli do práce, protože se sčítají výsledky v sobotu  

večer  a v neděli se to píše.  Když jste hladovej novinář, tak to zasahuje hodně. Máme tu i  

vážně extrémy, ti prostě nemají volný čas. A plánování času to vůbec neexistuje. (…) Na  

příjmu nebýt, to si nemůžu dovolit nikdy.“ 

Participantky číslo tři, čtyři a pět uvedly jako další důvod práce o víkendech čekání 

na reakce respondentů či autorizace rozhovorů. 

PT3: „Jojo maily kontroluju o víkendech, ale snažím se je nějak vyhodnotit tohle  

počká, tohle je urgentní. A pracuju poměrně často v neděli. Nedělní služby jsou blbý, to  

jsou chvíle, kdy by člověk chtěl být s rodinou nebo je nějaká oslava. Ale naši to znají, takže  

tomu rozumí. Docela mi vadilo, když se dělají autorizace, tak jsem těm lidem vždy dala 24  

hodin, ale ne vždy to dodrželi. V pátek pošlu text, on že se podívá na to v sobotu a pak: „Á  

já jsem šla na večírek,  tak jsem to nestihla.“ Takže člověk byl ve střehu celý víkend a  

nakonec to stejně nebylo. Autorizace jsou kapitola sama o sobě.

(…)

Pak jsou různý nečekanosti, jako třeba výročí osvobození Osvětimi.  Někdo tam měl jet na  

ceremonii,  což  padlo  a  já  měla  napsat  článek  místo  toho,  to  jsou  chvíle,  kdy  bych  

potřebovala asistenta. To je zajet do archivu, kde mají otevřeno 2x týdně asi 3 hodiny,  

přefotit  dvousetstránkovou knihu,  přečíst  ji  atd.  Na psaní  jsem třeba pak  měla  neděli  

odpoledne. Bohužel je to nevýhoda, že u těch delších textů 10 000 a víc znaků a u těch,  

které jsou informačně náročný,  že editoři  v denním režimu na to  nemají  čas,  jsou jen  

začišťovači, ale koncepčně na to nemají čas.“

PT4: „V nedělí máme pravidelně služby na pondělník. Často taky přijde o víkendu  

vyjádření nebo autorizace rozhovoru. (…) Na telefonu určitě dostupná jsem, nebyla bych  

schopná někam odjet bez něj. Možná je to taky generací, ne že by mě někdo v práci nutil,  
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abych dostupná byla. Třeba moje máma je schopná odjet na chatu a nechat si telefon celý  

víkend doma, to podle mě už my nedokážeme. Zbláznila bych se stresem.“

PT5: „Teď se mi třeba dvakrát za měsíc přihodilo, že jsem rozepsaný článek musela  

pak dopsat v následujícím volném dnu nebo o víkendu, protože mi třeba nepřišlo v ten den  

vyjádření nebo jsem to nestihla. Takže pracuju i o víkendu.“

Participant číslo dva uvedl určité specifikum deníku, ve kterém pracuje, kterým je 

to, že neplánují obsah na den dopředu, nýbrž na dva dny dopředu. Může si tedy pondělní 

články začít zpracovávat již  ve čtvrtek. 

PT2: „Pondělní  noviny  plánujeme už  ve  čtvrtek,  protože plánujeme na dva dny  

dopředu. Takže už ve čtvrtek vím, co budu psát do pondělníku. I tak ale občas pracuji o  

víkendech. Na příjmu jsem v podstatě non stop.“

Většina dotazovaných redaktorů tištěných médií o víkendu pracuje. Mimo tvorbu 

pondělního  vydání  často  novináři  tištěných  médií  pracují  také  z  důvodu  autorizace 

rozhovorů, či čekání na reakce oslovených zdrojů. 

Srovnávací analýza zásahu práce do týdenního cyklu volného času online redaktorů a 

redaktorů tištěných médií 

Data  z  rozhovorů  ohledně práce  v  týdenním cyklu  volného času jsem pro lepší 

přehlednost znázornila graficky. Z výpovědí a následné grafické komparace vychází, že 

redaktoři  tištěných médií  pracují  o  víkendu více  než dvakrát  tolik,  co  redaktoři  online 

médií. 

Graf č.2: Srovnávací analýza průměrné práce v týdenním cyklu volného času online 

redaktorů a redaktorů tištěných médií
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Největší  podíl  práce  v týdenním cyklu  volného času  zabírá  práce  na  pondělním 

vydání.  Není  to  ale  jediný  důvod,  proč  redaktoři  tištěných  novin  pracují  i  o  víkendu. 

Například redaktoři Hospodářských novin připravují vždy číslo na dva dny dopředu, tudíž, 

co budou psát do pondělního vydání vědí již ve čtvrtek, přesto ale pracují i o víkendu. 

Často je důvodem této práce čekání na autorizaci rozhovoru. 

Redaktoři online médií si střídají víkendové směny, tudíž nemusí pracovat každý 

víkend.  Mimo  směny  se  věnují  práci  o  víkendu  jen  když  pracují  na  delším  článku, 

příkladem je  seriál o sektách na iDnes.cz. 

Co se týče pracovní komunikace dotazovaní online redaktoři po většinou na příjmu 

jsou i v cyklu týdenního volna, ale snaží se vyhodnotit, na co je třeba reagovat okamžitě a 

na co ne. U redaktorů tištěných médií jsou odpovědi ambivalentní. Polovina je na příjmu 

stále, druhá spíše není.

Co se práce při běžném režimu týče, pracují redaktoři tištěných médií o víkendech 

více než redaktoři online médií.  Specifickým případem je práce o víkendu v případech 

mimořádných událostí viz kapitola výše. 

2.2.2.5 ZÁSAH PRÁCE DO ROČNÍHO CYKLU VOLNÉHO ČASU 

Participanti z řad online redaktorů
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V této podkapitole hledám odpověď na výzkumnou podotázku: „Mohou si vybraní 

redaktoři online médií dovolit nebýt na příjmu v rámci ročního cyklu volného času?“. 

Všichni dotazování redaktoři online médií nemusí být na dovolené k zastižení a konstantně 

na příjmu.   Ovšem žádný z nich toho nevyužívá,  všichni  odpověděli  tak,  že  email  na 

dovolené kontrolují, ne však často. Dva z pěti dotázaných redaktorů uvedli, že je zajímá, 

jaké články u nich na webu vychází, takže je kontrolují i v průběhu ročního cyklu volného 

času.    

PO3: „V rámci dovolené mám úplné volno. Sem tam ze zvyku kouknu na mail, ale  

nemusím  nic  moc  řešit.  Samozřejmě  mě  zajímá,  jaké  články  na  našem  webu  za  mé  

nepřítomnosti  vycházejí  a  taky  všeobecné  dění,  ale  to  bych  považovala  spíš  za  svůj  

problém, než že by to po mně v práci někdo vyžadoval.“

PO5: „Když mám dovolenou nikdo mi ani nevolá v případě mimořádných událostí.  

Svůj osobní problém ale spatřuji v tom, že ještě teď, když jsou po Evropské unii data za  

stejnou cenu jako u nás, tak stejně čtu nové maily i na dovolené. Koukám i co u nás vyšlo  

za články, a na některé maily i odpovídám.“

Tři z pěti novinářů čtou pouze maily. Participantka číslo čtyři dokonce uvedla, že 

dovolená je pro ni dovolenou právě tím, že nemusí sledovat, co na webu, na kterém pracuje 

vychází za články. Dokonce nečte zprávy vůbec, protože to je jediný čas, kdy si od nich 

může odpočinout. 

PO4: „Na dovolené to mám spíš tak, že vůbec nečtu zprávy, můžu si dovolit ten  

luxus, že to neotevřu. Což by člověk řekl, že to není normální, hlavně u novináře, ale já si  

myslím, že právě u novináře to dává smysl. Je strašně zavazující stále sledovat, co se děje.  

A tím, že novinář píše ty zprávy, tak od čeho si chce odpočinout? No od zpráv. Takže  

možná normální člověk čte zprávy na dovolené, protože právě na to má čas, ale já to mám  

tak, že je nečtu. Jednou za den jen projedu maily, ale neodpovídám na to, na co nemusím.“

81



Participant jedna a čtyři kontrolují mail v menší frekvenci než jindy. Jinak se od 

práce dokážou oprostit.  Participant číslo dvě uvádí jako důvod to, že i kdyby pracovat 

chtěl, není možné se do systému přihlásit. Tudíž se v rámci ročního cyklu volného času 

dokáže od práce oprostit, protože ví, že by stejně nemohl pomoci ani v případě mimořádné 

situace.

PO2: „Já si ani nepamatuju, kdy jsem měl naposledy dovolenou.(…) Ne na poslední  

dovolené to bylo celkem v pohodě, to jsem se jen párkrát na mail podíval. Ale ve chvíli,  

kdy člověk odjede a není v tom městě a ví, že by se stejně nenalogoval do adminu, tak  

vypne snáze.“

PO1: „Co se dovolené týče, tak si můžu dovolit nebýt na telefonu, ale stejně jej mám  

u sebe zapnutý. Sem tam se ze zvyku jenom mrknu na pracovní mail, co přišlo. Emaily ale  

nečtu, jen některé označím a projdu je až po dovolené.“

Výpovědi online redaktorů v oblasti výzkumu zaměřené na roční cyklus volného 

času jsou velmi málo diferencované. Všichni dotazovaní redaktoři čtou pracovní maily, ale 

v menší míře než za běžného režimu. Žádný z nich v rámci dovolené nepracuje na obsahu 

pro zpravodajský portál, pro který pracuje. 

Participanti z řad redaktorů tištěných médií

V  této  podkapitole  odpovídám  na  výzkumnou  podotázku:  „Mohou  si  vybraní 

redaktoři  tištěných médií  dovolit  nebýt na příjmu v rámci  ročního cyklu volného 

času?“. Redaktoři byli dotazování, zdali je možné, aby trávili svou dovolenou „offline“ a 

bez toho, aby byli na příjmu na telefonu. Tři z pěti novinářů na dovolené být na příjmu 

nemusí, a také tak činí. Dva novináři tištěných médií jsou v pohotovosti i na dovolené a 

sledují dění spojené s jejich prací. 
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PT1: „To si určitě nedovolím nebýt na příjmu. Mám teda kolem sebe lidi, kteří to  

úplně  nenávidí,  že  jsem furt  na  mobilu,  snažím se  to  nedělat,  když  jsem s  nimi.  I  na  

dovolený jsem schopný neustále telefon checkovat , je to hrozný.“

PT2: „Na příjmu jsem opravdu 24/7, takže i na dovolené. Nepracuju tam, to určitě  

ne,  ale že bych někam odjel bez telefonu a bez připojení k wifi,  kde kontroluju dění v  

redakci po mailu a tak, to určitě ne.“

Participantka číslo tři sice na příjmu není, ale sama uvádí, že ji možná její práce 

ovlivňuje v tom, kam se v době dovolené vydá. I při dovolené přemýšlí, co o daném místě 

napíše. 

PT3: „Jo, s dovolenou to je legrační. Lidi co mě znají vědí, že dovolená, kde bych  

dva týdny koukala do blba není nic pro mě.  Vloni jsem byla už po několikáté v Dánsku,  

nikdo mi moc nevěří, že jsem tam nejela s novinářskými úmysly. Byla jsem totiž ve městě,  

které se jmenuje Aarhus a  je zhruba stejně velký jako Brno, je to taková ta dvojka. Loni  

bylo evropským městem kultury. Tři roky zpátky byla Plzeň, tak mě to zajímalo. Takže mě  

známí podezírají, že si vybírám i dovolenou podle práce. No co vám budu povídat, psala  

jsem o tom pak. Ale to asi tak nemá každý,  prapůvodní pachatele mojí  zvídavosti  jsou  

rodiče, takže to plyne z toho. Vždycky říkám, že můj tatínek je postrach všech kastelánů.  

Když se kastelán zeptá po prohlídce na otázky, tak tatínek má vždy asi půlhodinové otázky.  

Ne že by mi rodiče řekli: „Budeš novinář!“, k tomu člověk musí dojít sám. Takže je pak  

možné, že i na té dovolené budete přemýšlet, co o tom napíšete. To tak ale určitě nemá  

každý. (…) No a jak jsem vám říkala, já si jsem schopná vypnout telefon i při běžném dni a  

pak mě čeká 10 nepřijatých hovorů, že něco hoří, takže na dovolené to mám stejně.“

Dvě z pěti participantek se na dovolené snaží od práce oprostit a na příjmu nejsou. 

PT4: „Nebýt na příjmu na dovolené si dovolit můžu a činím tak. (…) Občas mám  

tendenci, hlavně když zůstanu na dovolenou v Čechách kontrolovat mail, ale snažím se to  

omezovat.“
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PT5: „Na dovolené můžu být úplně offline a snažím se to i praktikovat. Ideální je jet  

někam mimo EU, kde nejsou povolená data a bez wifi, to si člověk lépe odpočine. Jakmile  

mám přístup k wifi samozřejmě vše hned kontroluji.“

Výpovědi o tom, zdali jsou vybraní redaktoři tištěných médií v rámci ročního cyklu 

volného  času  na  příjmu  či  ne,  jsou  značně  ambivalentní.  Spíše  než  k  příslušnosti  k 

tištěnému typu  média  bych  na  základě  výpovědí  pojila  postoje  vybraných  novinářů  k 

dovolené a oproštění se od práce s jejich osobními preferencemi. Žádný z novinářů totiž 

neuvedl, že by po něm vedení být na příjmu vyžadovalo. 

Komparace  zásahu  práce  do  ročního  cyklu  volného  času  online  redaktorů  a 

redaktorů tištěných médií

V rámci ročního cyklu  volného času není  po žádném z dotazovaných redaktorů 

vyžadována  jakákoliv  tvorba  obsahu  či  jiná  práce,  pro  dané  médium.  Záleží  tedy  na 

preferencích každého redaktora,  do jaké míry se bude pracovním záležitostem v rámci 

dovolené věnovat. 

Většina online redaktorů pouze kontroluje pracovní mail, dva z nich se k tomu i na 

dovolené zajímají o to, co na jejich zpravodajském webu vychází za články a pravidelně je 

čtou.

U redaktorů tištěných médií jsou preference více diferencovány. Jedna redaktorka je 

zcela mimo online spojení s prací. Uvedla ale, že o destinacích, které v rámci dovolené 

navštěvuje potom do svého média referuje. Dva redaktoři také kontrolují pouze maily, další 

dva redaktoři jsou na příjmu na mailu. Na situace, které je třeba řešit reagují i v rámci 

ročního cyklu volného času. 

V rámci ročního cyklu volného času ve sledované skupině redaktorů nejsou patrné 

žádné výkyvy v souvislosti s tím pro jaké médium daný redaktor pracuje. Homologie práce 

v ročním cyklu volného času a příslušenství k online či tištěnému médiu tedy ve skupině 

zkoumaných redaktorů neexistuje. 
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2.2.2.6  VYUŽÍVÁNÍ  SMARTPHONU  K  PRÁCI  A  S  NÍM  SPOJENÝ  ZÁSAH 

PRÁCE DO VOLNÉHO ČASU 

Participanti z řad online redaktorů

V této podkapitole budu hledat odpověď na výzkumnou podotázku: „Využívají vybraní 

redaktoři  online  médií  smartphone  ke  své  práci?  Pokud  ano,  podporuje 

všudypřítomné připojení  spojené  s  užíváním smartphonu zásah  práce  do  volného 

času?“  Redaktoři byli dotazováni, zdali využívají smartphone ke své práci a pokud ano, 

tak k jakým úkonům. 

Všichni dotázaní online redaktoři smartphone ke své práci využívají, pro většinu z 

nich je  chytrý  telefon nástrojem komunikace,  když nejsou zrovna u počítače.  Žádný z 

dotázaných online redaktorů nevyužívá smartphone přímo k psaní či editování článků.

Participantka  číslo  tři  smartphone  využívá  ve  volném čase  ke  kontrole  ICQ,  na 

kterém  v  rámci  redakce  komunikují.  Maily  kontroluje  pouze  v  případě,  že  čeká  na 

odpověď.

PO3: „Smartphone využívám hlavně k tomu ICQ, kde to pokaždé pípne, když něco  

přijde. Na to kouknu, i když nejsem v práci. A pak na maily,ty pravidelně kontroluji ve  

volném čase, jen když čekám na nějakou důležitou odpověď. Třeba od někoho, komu jsem  

posílala rozhovor k autorizaci nebo tak.“

Tři z pěti redaktorů využívají chytrý telefon i mimo interní redakční komunikaci. A 

to ke sledování online obsahu médií či sociálních sítí. 

PO1: „Chytrý  telefon  využívám  kromě  psaní  důležitých  textů  v  práci  téměř  ke  

všemu. (…) Jedním ze zdrojů informací jsou pro nás zahraniční a česká přední média.  

Kontroluji je hlavně přes telefon. Nepravidelně si projíždím, co kdo nového vydal.“
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Participant  číslo  dva  uvádí,  že  využívání  informací  na  profilech  politiků  na 

sociálních sítích usnadnilo ověřování informací a tím pádem opět trochu urychlilo práci 

online novináře, zároveň si ale myslí, že se ze sociálních sítí citují až příliš často. 

PO2: „Smartphone využívám především na maily, needituji z něj články. Pak také  

na  sociální  sítě,  protože  se  staly  zdrojem nových  informací,  což  mě trochu  irituje.  Je  

strašně moc zpráv z toho, co někdo dal na sociální sítě. Například tenhle politik dal něco  

na sociální sítě, udělejme z toho článek. Výhodou je, že se to nemusí nikde ověřovat, udělá  

se z toho widget, co se vloží mezi odstavce na online a v tu chvíli odpadá funkce tiskového  

mluvčího a je to hned. Což je zase další věc, která zrychluje práci především pro online  

novináře.  (…)  Zažil  jsem  také  ten  boom  Facebooku  na  ihnedu.  Když  jsem  nastoupil,  

kulturní rubrika neměla ani profil na Facebooku, potom se stěhováním, když se Economia  

spojovala s centrem a stěhovala se z Letný do Karlína, tak v tom obrovském newsroomu to  

už hrozně frčelo a chtělo se po redaktorech, na příklad po Milošovi Čermákovi, aby články  

sdílel  na  svých  sociálních  sítích.  Začal  se  objevovat  widget  pod  články,  ty  sharovací  

buttony. Redaktoři se začali starat o stránku HN art na Facebooku. (…) Stejně tak pak  

mám na svých sociálních sítích lajknuté politiky a podobně, takže ta práce je tak nějak díky  

nebo kvůli smartphonu propojená s volným časem.“ 

Participantka  číslo  pět  bere  využívání  smartphonů  úzce  související  s 

všudypřítomným připojením spíše negativně. Uvádí, že když u sebe chytrý telefon nemá je 

stresovaná, že jí něco uniká. Má ho tedy u sebe pořád, a neustále email kontroluje. Zásah 

do volného času kvůli smarphonu tedy vnímá. 

 

PO5: „Smartphone  mám  u  sebe  neustále,  jakmile  ho  na  chvíli  odložím,  jsem  

nervózní, že mi něco uniklo, že mě někdo sháněl. Ve volném čase během týdne koukám  

pravidelně na mail, a to i když mám zapnuté upozornění, takže bych věděla, že mi něco  

přišlo. Mám takový blbý zvyk. Stejně tak na něj koukám každé ráno i před usnutím. Také  

sleduji sociální sítě lidovek pravidelně, i když nejsem v práci. (…) Upozornění na mail  

nevypínám ani  o  víkendech,  mám nějakou zodpovědnost  a  nedalo  by  mi to.  Jsem pak  

stresovaná tím, že bych si o tom víkendu stejně neodpočinula, protože bych si furt říkala,  
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co když mi někdo něco naléhavého píše. Často si tedy mail přečtu, ale když není důležitý  

tak  si  ho  jen  poznačím a  reaguju  až  ve  všední  den,  ale  stejně  to  volný  čas  nějakým  

způsobem naruší.“

Participantka číslo čtyři zásah do volného času v závislosti na užívání smartphonu 

vnímá také, ale bere ho jako pozitivum. Jako usnadnění pro práci novináře. 

PO4: „Se smartphony se naše práce změnila určitě, je to rychlejší a jednodušší. Být  

pořád online mi nevadí,  myslím, že novinář by měl  být pořád online a že mu to život  

zjednoduší. My jako mladá generace to už neřešíme, neznamená to pro nás překážku nebo  

obtěžování. Naopak všem můžu hned odpovědět.“ 

Chytrý telefon používají k práci všichni dotazovaní online redaktoři. Všichni ho ve 

volném čase využívají ke komunikaci. Někteří ho využívají ve volném čase i k získávání 

informací o aktuálním dění. Co se ovšem liší, jsou názory na to, zdali je všudypřítomné 

připojení pozitivním či negativním jevem. V tomto názoru nedosáhli dotazovaní redaktoři 

konsenzu. 

Participanti z řad redaktorů tištěných médií

V této  podkapitole  budu  hledat  odpověď na  výzkumnou  podotázku:  „Využívají 

vybraní redaktoři tištěných médií smartphone ke své práci? Pokud ano, podporuje 

všudypřítomné připojení  spojené  s  užíváním smartphonu zásah  práce  do  volného 

času?“ Novináři byli dotazováni, zdali využívají v práci chytrý telefon a zdali mají pocit, 

že se zásah práce do volného času s jeho využíváním pojí. 

Čtyři z pěti novinářů využívají smartphone k pracovním úkonům denně. Nejčastěji 

ke komunikaci a kontrole sociálních sítí spojených s prací. Participant číslo jedna uvedl, že 

se ze sociální sítě Twitter dozvídá o mimořádných situacích rychleji než ze zpravodajské 

agentury ČTK. 
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PT1: „Smartphone využívám ke komunikaci a jako zdroj informací. (…) Mimořádný  

události  se dozvídáme hlavně ze sociálních sítí,  když něco bouchne první,  odkud se to  

dozvíte, je Twitter, je rychlejší, než Četka.  Jinak smartphone nějak extra nevyužívám, ale  

jsou tu lidi, který s tím přijedou, natoče to s ním a  sestříhaje to tam.“

K  monitorování  sociálních  sítí  spojených  s  prací  využívá  smartphone  také 

participantka číslo pět.

PT5: „Pokud jsem nešla dělat rozhovor nebo reportáž do terénu, kde jsem si musela  

hledat  informace  a  nahrávat  zvuk,  tak  jsem  ho  víceméně  při  práci  nepotřebovala.  

Využívám ho hlavně mimo práci, kdy díky telefonu vím, kdy mi přišel mail a co se stalo.  

Kontroluju například stránky pražského magistrátu, sociální sítě významných pražských  

institucí  atd.  Kontroluju  to  poměrně  často  i  ve  volném  čase,  protože  každý  den  

představujeme na poradě nějaké téma, takže musím mít přehled.“

Participanti dva a čtyři uvedli, že využívají smartphone k práci neustále, ale zásah 

práce do volného času s ním spojený neberou pouze negativně. 

PT2: „Telefon využívám téměř ke všemu a určitě přispěl, k tomu, že novináři dnes  

jsou s  prací  propojení  permanentně.  V něčem je  to  výhoda,  v  něčem ne,  člověk si  od  

informací nikdy neodpočine.“

PT4: „Smartphone využívám neustále. Kvůli němu mi práce do volného času určitě  

zasahuje víc.  Ale nedávala bych to za vinu práci,  ale sociálním sítím a tomu že,  jsme  

většinu času dostupní.“

Jediná participantka číslo tři uvedla, že telefon až tak nevyužívá, využívá ale tablet, 

který je možné v rámci mého výzkumu a jeho cíli označit za substitut chytrého telefonu. 
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PT3: „Telefon až tak ne, ale velká změna pro mě byl tablet, který mám u sebe non  

stop. Mobil tedy používám na telefonování a tablet je pro mě hlavní pracovní nástroj, když  

jsem mimo redakci.“

Všech pět redaktorů tedy využívá i po skončení pracovní doby přenosné zařízení, 

díky kterému mohou být i mimo redakci propojeni s novinářskou obcí a informacemi o 

vývoji aktuálního dění, které budou následně zpracovávat. 

Komparace využívání smartphonu k práci a s ním spojené míry zásahu do volného 

času online redaktorů versus redaktorů tištěných médií

V tomto případě se výpovědi v závislosti na tom, pro jaký typ média daný redaktor 

píše, příliš neliší. Pro všechny dotazované redaktory se stává charakteristický styl života, 

kdy je zcela běžné být díky smartphonu či tabletu konstantně elektronicky připojen.  To je 

určité  specifium současné  doby,  kdy dle  ČSÚ užívá  76,3  % lidí  ve  věku  25-44 let  41 

internet v telefonu. Proto se také výpovědi o užívání internetu v telefonu příliš neliší na 

základě příslušnosti pro daný typ média, neboť chytrý telefon využívá většina populace.42 

Všichni dotazovaní novináři obou typů médií uvedli, že smartphone nebo tablet k 

práci využívají. Shodují se i důvody využívání. Mezi nejčastější patří komunikace po mailu 

či  sociální  síti  a sledování aktuálního dění na sociálních sítích i  jiných médiích.  Jeden 

redaktor dokonce uvedl, že se ze sociální sítě Twitter nejčastěji dozvídá o mimořádných 

situacích, které budou v rámci média dále zpracovávat. Dotazovaným redaktorům z obou 

typů médií zasahuje využívání smartphonu do volného času stejnou měrou. Místo zásahu 

do volného času by tato situace šla spíše označit za neexistenci hranic mezi pracovním a 

osobním životem. 

2.2.2.7 JAK NOVINÁŘI VNÍMAJÍ ROZDÍLY MEZI PRACÍ PRO ONLINE A TISK 

S OHLEDEM NA ZÁSAH PRÁCE DO VOLNÉHO ČASU

41 V tomto věkovém rozpětí byli dotazovaní redaktoři, proto uvádím statistiku populace v tomto věku

42 Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Copyright ©uJ [cit. 10.05.2018]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/61601892/061004-18.pdf/5c26ca38-ec13-4aef-8fca-d30ae38291f3?

version=1.1
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Participanti z řad online redaktorů

V závěru rozhovoru byli novináři dotazování, jak oni sami pohlížejí na rozdíly mezi 

prací pro online a tištěná média s ohledem na zásah do volného času. Názory participantů 

na toto téma byly poměrně diferencované. 

Participant  číslo  jedna  pracuje  v centralizovaném newsroomu,  kde  jeden prostor 

sdílejí jak novináři tištěných médií, tak novináři online médií. Tudíž má zkušenosti s tím, 

kolik času v redakci tráví jací redaktoři. Sám někdy přispívá i do tištěného média. Dle jeho 

názoru se liší jen témata, na která jsou tištěná a online média zaměřená, ovšem času nad 

jejich zpracováváním, který přesahuje do volného času, tráví oba typy novinářů stejně. 

PO1: „Práce novináře se ve smyslu zásahu do volného času podle mě neliší. (…)  

Oba typy médií mají jen jiný přístup. Internet je zaměřen na aktuálnost a noviny na větší  

obraz celé události.“

Podobný názor, tedy že zásah práce do volného času se u obou typů novinářů nějak 

zvlášť neliší má i participantka číslo tři. Ta bere v potaz rozdíl reaktivity online a tištěných 

médií, zároveň ale udává příklad, kdy se mimořádná událost stala velmi brzy v sobotu, kdy 

už bylo po uzávěrce tištěných novin.  Což ale  neznamená,  že redaktoři  tištěných novin 

čekají  až  do neděle,  kdy tuto neočekávanou událost  budou zpracovávat  do pondělního 

vydání. 

PO3: „Nemyslím si, že je to až takový rozdíl. Když se stane něco neočekávaného,  

samozřejmě, že na online to musí jít hned. To ale neznamená, že novináři tištěných médií  

nic  nedělají.  Například  teď,  jak  zemřel  Forman,  tak  ta  informace  vyšla  nad ránem v  

sobotu. Takže se už nestihla do sobotních novin, které mají uzávěrku kolem půlnoci. Hned  

ráno jsme to psali na online, ale kolegyně, která to psala do pondělního vydání MF Dnes,  

také hned v sobotu začala obvolávat a psát jiným filmařům o reakce a ty nám dodávala a  

my je zpracovávali, protože jsme měli webovou pohotovost. Takže i když své texty do novin  

psala až v neděli, tak se také zapojila už v sobotu.“
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Participantka  číslo  pět  uvádí  rozdíl  v  zásahu  do  volného  času  v  případě 

mimořádných událostí, kdy online redaktoři musí reagovat okamžitě. Mimo tyto situace jí 

ale připadá, že lepší možnost naplánovat si svůj volný čas mají redaktoři online médií. 

Dále také vidí rozdíl v zásahu do volného času u zahraničních a domácích redaktorů, kteří 

častěji čekají na reakce informátorů. 

PO5:  „Rozdílná  je  určitě  strukturace  času  u  obou  typů  novinářů.  Kdy  vlastně  

noviny mají uzávěrku v pozdních hodinách, takže se končí později, často jsou závislí na  

tom, kdy to editor přečte. Čas se nedá moc plánovat. Kdežto my, když pracujeme na směny,  

tak si to nějakým způsobem naplánovat můžeme, i když málokdy končím přesně na čas,  

vím, že když mám směnu do 15, pravděpodobně tam nebudu do noci. Ale zase když se děje  

něco neočekávaného, už to pak do novin nedají, protože to musí jít do tisku, jinak se to  

nestihne. Tenhle limit u onlinu není. (…) U obou typů novinářů se to podle mě taky odvíjí  

od toho, jestli dělají domácí nebo zahraniční zpravodajství. U domácího, kdy se těm lidem  

dá zavolat nebo se třeba i sejít, to zabere víc času, než u zahraničního, kdy se často čerpá  

jen z agentur či zahraničních médií, kde se v podstatě články překládají.“

Participanti číslo dva a pět mají ambivalentní názor. Participant číslo dva je toho 

názoru, že práce více zasahuje do volného času redaktorům online médií. A to i v případě 

neočekávaných situací, kdy mají na jejich zpracování redaktoři tištěných médií více času.

PO2: „Přijde mi, že větší zásah do volného času je určitě spojený s onlinem, tam  

když se něco stane, tak víte, že to musí být venku hned. Zatímco když se něco stane v pátek,  

tak se vás to v novinách buď netýká nebo je celý  víkend na to,  aby se to  napsalo do  

pondělníku. V tomhle mi práce zasahuje do volného času každopádně a velmi.“

Participantka  číslo  čtyři  má  zkušenosti  jak  s  tištěnými  novinami,  tak  s  online 

zpravodajstvím, tudíž může zásah do volného času porovnat velmi dobře. Sama dokonce z 

novin  kvůli  zásahu  do  volného  času  odešla.  I  přes  zkušenosti  s  nočním  live  online 

zpravodajstvím, kdy je zásah do volného času markantní, uvádí, že když vezme v potaz 
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práce novináře jako celek, nejen v době mimořádných událostí, zasahuje do volného času 

práce online novináře výrazně méně než u novináře tištěných médií.

PO4:  „Noviny  mi  zasahovaly  do  volného  času  více  než  web.  Už  tím,  jak  jsou  

nastavené, to mi dost vadilo ve srovnání s webem. Noviny jsou v tomhle hrozně pozadu. I  

to srovnání s tím regionem, což v zahraničí tedy není, člověk obvolává lidi, všechno trvá,  

klasická věta „teď nemám čas! Zavolejte  mi za dvě hodiny.“ Člověk čeká dvě hodiny,  

všechno se to protahuje, než sežene ty lidi, než to napíše, aby se to vešlo do těch novin, to  

taky zabere o dost více času. Web je nekonečný, přizpůsobí se délce článku. Takže tam43 

všechno strašně trvá. Jasně ne každý sedí v té redakci do večera. Někdo to má odpoledne a  

jde  domů,  ale  většinou  se  to  nestává.  V tomhle  mi  přijde  práce  novináře  v  novinách  

mnohem náročnější než na webu. (…) U iDnesu je práce mimo pracovní dobu jen, když se  

něco velkého děje. Kdežto v novinách to bylo celkem běžné. Když vám nezavolá zpátky  

nějaká paní  z  úřadu,  nebo tak,  noviny  jsou  v  tomhle  horší.  Nikdy  jsem nevěděla,  kdy  

skončím a jestli budu mít čas na svoje věci. Nevím, jak to dělají ostatní, ale já jsem dost  

rychle pochopila, že takhle nemůžu dlouhodobě žít. Tak jsem přestoupila do iDnesu, tedy i  

z toho důvodu, že už jsem nechtěla dělat Prahu. Pochopila jsem, že mě to nebude bavit  

věčně. Když jsem začínala, tak mě obvolávání a to, že když člověk něco napíše, tak to v tom  

městě pomůže, když se to zmedializuje, bavilo. Ale ve srovnání s iDnesem a zahraničím to  

tak zábavné není.“

Dva z pěti novinářů jsou toho názoru, že do volného času více zasahuje práce pro 

tištěné médium. Dva, že je zásah stejný a jeden, že více zasahuje práce pro online médium. 

Samozřejmě  je  nutné  oddělovat  mimořádné  události,  kdy  se  většina  dotazovaných 

novinářů shodla na tom, že více zasahuje do volného času online zpravodajství, vzhledem 

k rychlosti, s jakou o událostech informuje. Ale při každodenní práci převažuje názor, že 

více zasahuje do volného času práce pro tištěné noviny. Dotazovaní novináři také uváděli, 

že  je  určitý  rozdíl  v  práci  pro  domácí  zpravodajství,  kdy  se  často  čeká  na  reakce 

informátorů, než při práci pro zahraničí, kdy se většinou informace přejímají z agentur či 

zahraničních zpravodajských webů.

43 V novinách
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Participanti z řad redaktorů tištěných médií

Stejně tak byli na téma rozdílů práce novináře online a tištěných médií s ohledem na 

zásah práce do volného času dotazování novináři z tištěných médií. Dva participanti z pěti 

uvedli, že se zásah práce do volného času obou typů redaktorů významně neliší. Důvodem 

může být i to, že novináři tištěných médií v mediálním domu Economia, ve kterém oba tito 

novináři pracují, přispívají i do online médií. Není zde tak striktní oddělení online novináře 

a novináře pro tisk. Uvádějí, že porady jsou spojené pro oba typy novinářů. Participant 

číslo jedna také popírá teorii o nepřetržité uzávěrce online médií. 

PT1:  „My jsme  hodně  propojení,  takže  ten  zásah  do  volného  času  nerozlišuju.  

Nemyslím si,  že  to  souvisí  s  tiskem nebo onlinem.  Souvisí  to  s  prací  novináře.  (…)  I  

nepřetržitá  uzávěrka  u  onlinu  mi  přijde  jako  mýtus.  V  Economii  na  onlinu  nemáme  

nepřetržité uzávěrky. Máme velmi jasně změřené 4 píky, kdy lidi chodí na internet a jsou  

takový online uzávěrky. To znamená 7:30 když člověk vstane a jde na internet, v poledne,  

když jde jíst, a ve 4, a pak večer, když přijde z práce. Plánuje se to tak, že v 8, v 16 a třeba  

v 19, aby byla nová zpráva, otvírák webu, která přinese něco nového. Zbytek žije svým  

životem. (…) Lidi co píšou do papíru, píšou často i na web.  U novinářů, kteří dělají delší  

témata, tam není žádný konec pracovní doby, žádná uzávěrka jakoby. Já prostě praucju  

furt.  Přijdu  z  práce,  čtu  napadají  mě  témata.  Neodděluju  svojí  osobní  část  moc  od  

pracovní, pokud nejsem ve společnosti lidí. Furt to jede. A myslím, že se tohle neliší od  

toho, jestli člověk dělá online nebo tisk.“

Participant číslo dva vidí rozdíl pouze v případě mimořádných událostí. 

PT2: „Rozdíl nevidím, maximálně v těch mimořádných událostech, co se stanou v sobotu v  

noci, kdy není šance to dát do tisku. Jinak, když se plánuje na poradě v 15:30 tisk, plánují  
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se články i na web. I tam to má nějakou strukturu. Neházíme to tam bez řádu. Na té poradě  

plánujeme články pro celý barák, vybíráme, co kam půjde. Tohle bude otvírák novin, tohle  

webu. Denní režim máme dost podobný. “

Zbylé tři participantky rozdíl v zásahu práce do volného času mezi online redaktory 

a redaktory tištěných médií sledují. Participantka číslo tři mimo jiné uvádí, že pro novináře 

tištěných médií je náročnější text napsat vzhledem k tomu, že je nutné aby měl určitý počet 

znaků a také, že si text musí sama zalomit. 

PT3: „Rozdíl v délce tvorby je také v tom, že novinář v deníku musí tu stránku  

rozlomit a sehnat si fotky. Když jsem začínala, tak to byli grafici, kteří to rozlomili, dnes už  

to vlivem „zrychlit všechno a zredukovat“ dělají novináři. Musíme se naučit ty programy,  

na což jsem dost  pomalá.  Takže řekněme že kolem desáté je porada, takže tam člověk  

hodinu sedí, aby řekl jednu větu, poté píše píše shání fotky a rozlamuje, pak je ve 4 další  

porada no a v 7 je uzávěrka. A teď najednou se dozví, že zemře tenhle herec. Takže musí  

půlku stránky vyhodit, pak hejbne objektem a celý se mu to rozhodí z toho jsem  běsná. Na  

místo toho abych se věnovala psaní, tak řeším tohle. Je to dobrý v tom, že prapůvodně to  

bylo tak, že se řeklo článek 8 000 znaků a přes to nejde vlak. Ale teď když jsou šablony, tak  

si tím může novinář sám trošku hýbat. Rámcově člověk ví, že tohle je na otvírák, takže to  

bude 6 000 znaků a nemusí s každou takovou věcí běhat za grafikem. Novinář je pánem.  

Blbá je taky nedělní služba na pondělník v tomhle, kdy kolegové mi pošlou text, ale někteří  

externisté i když jim člověk řekne 8 000 pošlo 12 000. A tímhle novinář tisku tráví hrozně  

času, na onlinu takové problémy nejsou.

(...)

Pak  taky  věčné  čekání.  Dopíšu  článek,  tlačítkem ho  předám do  korektorny,  ze  zelené  

barvičky se to dá editorovi a člověk musí počkat než to přečte editor. To je takové úskalí  

není radno odcházet, i když to může trvat, editoři jsou s postupujícím dnem zavaleni čím  

dál víc a trvá to čím dál delší dobu.“ 

Participantky číslo čtyři a číslo pět jsou toho názoru, že online novináři mohou být 

vytíženější vzhledem k tomu, že musí okamžitě reagovat na nově vyvstalé situace. 
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PT4: „Online vyžaduje mnohem častěji okamžité jednání. Noviny taky někdy, ale ne  

v takové míře. V tom vidím rozdíl.“

PT5: „Určitě se podle mě liší,  nicméně osobní zkušenosti  přímo nemám. Pokud  

novinář pracuje v tisku a nějaké klidnější rubrice, jako je například i ta Praha, tak záleží a  

něm, kdy dopíše článek a může jít domů, kde už nemusí práci řešit. Online novináři musí  

chodit  na služby a vstávat  extrémně brzy,  pokud píší  do domácího,  zahraničního nebo  

sportu a předpokládám, že i doma musí být neustále na příjmu.“

Názory na tuto tématiku jsou mezi redaktory tištěných médií ambivalentní. Dva zastávají 

názor, že zásah do volného času je u obou typů reaktorů stejný, dva, že je zásah větší u 

online redaktorů a jeden, že je zásah vyšší u redaktorů tištěných médií. 

Srovnávací analýza názorů novinářů online a tištěných médií na rozdíly práce pro 

online a tištěná média s ohledem na zásah práce do volného času

Čtyři ze všech dotazovaných novinářů si myslí, že se celkově zásah do volného času u 

obou typů novinářů neliší. Tři z deseti dotazovaných novinářů jsou toho názoru, že více do 

volného  času  zasahuje  práce  pro  tisk.  Důvodem  je,  že  jsou  novináři  tištěných  médií 

omezeni prostorem, musí tedy článek upravovat tak, aby se do novin vešel. Dále to, že je 

těžké si čas naplánovat kvůli tomu, že častěji s někým komunikujete a vyrážíte do terénu. 

Jedna participantka z tištěných novin i z důvodu zásahu práce do volného času přešla do 

online zpravodajství.  Tři  participanti  zastávají  názor,  že do volného času více zasahuje 

práce pro online média z důvodu toho, že na mimořádné události musí reagovat rychleji. 
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Závěr

Z dílčích výsledků výzkumu vyplývá, že určité diference v přesahu pracovního času 

do času volného u online redaktorů a u redaktorů tištěných médií, existují. Zásah práce do 

volného času jsem před začátkem výzkumu předpokládala vyšší u redaktorů online médií, 

kteří musí na mimořádné události reagovat okamžitě a jejichž uzávěrka je nepřetržitá, tudíž 

mohou publikovat či upravovat články téměř kdykoliv. Tento předpoklad byl ale do jisté 

míry vyvrácen. Celkově vyšší zásah práce do volného času byl u zkoumaných redaktorů 

vyšší ve skupině redaktorů tištěných médií. 

To je způsobeno několika faktory. Prvním faktorem je to, že vyjma mimořádných 

situací pracuje většina online redaktorů na směny, a mají tak pevněji stanovenou pracovní 

dobu,  neboť  svou agendu  na  konci  směny  předají  směně  následující.  Nemusí  tedy  na 

dokončení článku, který nestihnou, pracovat přesčas. Tato logika u dotazovaných novinářů 

tištěných médií nefunguje. Je ale nutno zmínit, že ani práce na směny v běžném režimu, 

nezaručuje online redaktorům zcela přesný konec pracovní doby. Většina dotazovaných 

online  redaktorů  uvedla,  že  pracují  občas  nad  stanovenou  dobu  pracují  i  kromě 

mimořádných událostí. 

I tak je ale průměrná práce přesčas u online novinářů více než dvakrát menší než u 

novinářů  tištěných  médií.  Většina  dotazovaných  novinářů  tištěných  médií  pevně 

stanovenou pracovní dobu nemá. Jejich pracovní doba je ohraničena redakčními poradami 

a uzávěrkami. Ovšem ani po uzávěrce pracovní doba pro tištěné novináře zcela nekončí. 

Neboť v deníkovém režimu je většinou třeba vymýšlet témata na další den. 

Dalším dílčím faktorem, který práci  novinářů tištěných médií  o  něco prodlužuje 

oproti online novinářům, je to že si musí stránku zalomit a tomuto zalomení připravený 

obsah přizpůsobit. 

A posledním faktorem je to,  že novináři  tištěných médií  častěji  čekají  na reakce 

respondentů,  které  do článků potřebují.  Kdežto  redaktoři  online  médií  častěji  čerpají  z 

online zdrojů, zpravodajských agentur či překládají články zahraničních médií. V rámci 

běžného pracovního režimu tedy zasahuje práce do volného času více redaktorům tištěných 

médií. 
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Jiná  situace  nastává  v  případě  mimořádných  událostí,  které  mají  zásadní  vliv 

především na volný čas online redaktorů. Většina dotazovaných online redaktorů uvedla, 

že  v  případě  neočekávaných  událostí  pracují  navíc  několik  hodin  či  v  ojedinělých 

případech i  několik  dnů.  Nejčastějším případem práce  přesčas  u online  redaktorů  jsou 

teroristické útoky, které vyžadují okamžité zpracování a často i online zpravodajství, které 

je  aktualizováno  v  malých  časových intervalech.  Výjimečně  i  pokrývání  zpravodajství 

přímo z místa události.  Dalším častým případem, kdy online redaktoři pracují ve svém 

volném čase, jsou úmrtí. S mimořádnými událostmi je spojena i horší možnost plánování 

času u online redaktorů než u redaktorů tištěných médií, neboť se jejich více práce odvíjí 

od toho, co se stane, protože na tyto situace musí rychleji reagovat. 

Mimořádné události zasahují ale i do práce redaktorů tištěných médií. Nevyžadují 

pouze okamžité pracovní nasazení i  v nočních hodinách. V jejich případě je klíčové, zdali 

se událost stane před nebo po redakční uzávěrce. Pokud se stane před uzávěrkou, začnou 

novináři  tištěných  médií  také  okamžitě  událost  zpracovávat.  Vzhledem  k  tomu,  že 

nejpozdější  uzávěrka  dotazovaných  novinářů  tisku  je  ve  22  hodin,  není  ale  zásah  do 

volného  času  tak  markantní  jako  u  online  novinářů,  kterým  nebrání  uzávěrka  v  tom 

pracovat až do ranních hodin. 

Mimořádné  události  se  ale  nestávají  tak  často,  aby  smazaly  dvojnásobný  rozdíl 

práce  přesčas  u  tištěných  novinářů  v  běžném  režimu.  Když  zanalyzujeme  výsledky 

výzkumu v celé jejich šíři, která zahrnuje i zásah do týdenního a ročním cyklu volného 

času, vyšší zásah práce do volného času je zaznamenám u redaktorů tištěných médií. 

Zásah  pracovní  komunikace  do  volného  času  po  skončení  pracovní  doby,  který 

dozajista  prohlubuje  všudypřítomné  internetové  připojení,  které  mají  redaktoři  díky 

smarthponu konstantně k dispozici, byl o něco vyšší u redaktorů online médií. Rozdíl ale 

nebyl  tak  markantní,  aby  bylo  možné  považovat  příslušnost  k  danému typu  média  za 

zásadní determinant.

Odpověď na primární výzkumnou otázku byla tedy nalezena. Diference v přesahu 

pracovního času do volného času u online redaktorů a u redaktorů tištěných médií existují. 

Zásah práce do volného času je ve vybraném vzorku vyšší u redaktorů tištěných médií. U 
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zkoumaných redaktorů tedy existuje syntéza přesahu práce do volného času s prací pro 

daný typ média (online/tisk).

 

Summary

The partial results show that a certain difference in the overlap of online and print 

journalists` working time to their free time does really exist.   At the very beginning of 

writing this thesis the intervention of working time to free time was supposed to be higher 

for online journalists as their reaction to any extraordinary events has to be immediate and 

their  deadline  is  continuous,  so  they  have  to  publish  or  edit  the  news  anytime  and 

anywhere. However, this assume has been refuted. Overall higher intervention of work to 

free time has been detected in the group of surveyed journalists from print media.

This fact is caused by many factors. Firstly, except for extraordinary events, most of 

the online journalists have fixed work shifts and once it is over, they forward the agenda to 

the following shift. On the other hand, this logic does not work for print media workers. 

However, it is important to mention that even work on shifts in ordinary mode does not 

guarantee online  editors  the  exact  end of  their  shift.  Four  out  of  five surveyed online 

editors have stated that sometimes they work overtime even off any extraordinary event.

Despite that fact, the average overtime work for online editors is more than two 

times smaller that for editors from print media. The majority of surveyed print journalists 

do not have fixed working hours. Their work shift is bounded by editorial meetings and 

deadlines. However, even after deadline the shift may not reach its end, because in daily 

regime the editors need to think of new topics and agenda for the next day.
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Another partial factor that extends print editors` working hours, in comparison to 

online editors, is that the editors have to wrap their pages and adapt the content itself to fit 

in the concrete newspaper or magazine page.

The last factor is then that print media journalists wait for the answers and reactions 

of responders needed in the article.  Whereas  online editors  usually  use quotations  and 

information  from  online  sources  or  translate  articles  from  foreign  media.  Within  the 

ordinary working regime the intervention of work to free time is more significant for print 

media editors.

Different situation occurs in case of extraordinary and unexpected events that has 

essential  effect  on  online  editors`  free  time.  Most  of  the  surveyed  online  journalists 

responded that during those events they work many extra hours, in some cases even days. 

The most frequent cases of overtime work for online editors are mainly terror attacks, 

which  require  immediate  processing  as  well  as  live  news  streaming,  where  new 

information are updated in very short time intervals. The next case when editors usually 

need to use their free time for work are situations of somebody`s death.

Unexpected events may intervene also to print media editors`s work as well. The 

only difference is that they do not need to work at night. The most important aspect is, if 

the event happens before or after deadline. If it happens before the deadline, the editors 

start to work on the event immediately. Inasmuch as the latest deadline mentioned by the 

responders  has  been set  at  10pm,  the  intervention to  print  editors`  free time is  not  as 

significant as for online journalists, for which the deadline does not represent any obstacle 

to work till morning. 

Situation as these, however, do not happen that often to erase that double difference 

in overtime work in print editors` ordinary regime. When the results of this research are 

analyzed in their entirety, higher intervention to the free time is detected in the work of 

print media editors.
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