
 

1 
 

 

 

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: 

 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE 

 

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí 

reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 

 

 

Jméno a příjmení účastníka: Kateřina Štěpničková 

Jméno a příjmení garanta tuzemské stáže: Tomáš Lindner  

Název a adresa instituce: Respekt Publishing a.s., 180 07 Praha 8 

Datum konání stáže: 3. – 28. 6. 2013 

 

Zpráva: 

I. Analýza instituce – zahraniční redakce Respektu 

1. Struktura a zaměření redakce 

Týdeník Respekt je liberální, kritické médium komentující aktuální dění v domácí i zahraniční 

politice a ekonomice. Několikrát byl také oceněn v každoroční soutěži „Časopis roku“, 

pořádanou Unií vydavatelů. Týdeník vychází vždy v pondělí. Stážistka působila pod vedením 

Tomáše Lindnera, redaktora článků o zahraničí, přičemž získala praktické zkušenosti, jak psát 

živě a současně analyticky o rozvojových zemích a rozvojové problematice obecně.  

Reportování o dění v zahraničí v časopise Respekt mají na starosti momentálně dva stálí 

redaktoři Tomáš Lindner a Jiří Sobota. S pokrytím určitých témat jim mimořádně vypomáhají i 

další redaktoři. Zahraniční redakce je součást oddělení „Fokus“, kterou v současnosti vede 

Ondřej Kundra a jež vyplňuje úvodní stránky týdeníku Respekt (následují po komentářích).   

Na webu Respekt.cz publikuje články o zahraničí celá řada dalších reportérů – Eva 

Mošpanová, Tomáš Brolík, Lucie Kavanová a další. 
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2. Analýza zdrojů redakce 

Námět na článek se zahraniční tématikou v týdeníku Respekt vzniká vždy v průběhu neděle, 

kdy si reportéři rešeršují na internetu aktuální vydání zahraničních médií (Economist, 

Guardian). Z článků uveřejněných v těchto renomovaných časopisech vyberou ty, které jsou 

relevantní pro české publikum. V pondělí se koná série porad, na kterých se o námětech 

diskutuje a na kterých se určí, která témata budou reportéři zpracovávat do dalšího čísla 

Respektu.  

Na poradě oddělení Fokus se z námětů, které přednáší Tomáš Lindner, vedoucí zahraniční 

rubriky, vyberou dvě témata, která budou pokrývat redaktoři Respektu, a dvě, ke kterým 

přetiskne článek z aktuálního čísla britského časopisu Economist (Respekt má s Economistem 

smlouvu na sdílení článků). Na práci na článku mají čas do pátku, kdy je uzávěrka týdeníku. 

Pokud se jedná o důležité téma, které je vhodné pokrýt přímo z místa dění, domluví se 

zahraniční reportéři se šéfredaktorem a vyjedou přímo „do terénu“. Tak vznikají exkluzivní 

reportáže z místa dění, v době mé stáže například vyjel Tomáš Lindner s fotografem Milanem 

Jarošem do tureckého Istanbulu, kde probíhaly protivládní demonstrace na náměstí Taksim. 

Během práce na textu spolu redaktoři často konzultují dané téma, společně identifikují 

důležité aspekty tématu a zamýšlejí se nad argumentací. Poté, co redaktoři dokončí svůj text, 

posílají ho editorovi, který analyzuje celkovou výstavbu textu i sílu argumentace. Jedná se o 

velice detailní práci, na jejímž konci je kvalitní a čtivý článek. Text pak prochází jazykovou 

korekturou, s obrazovou redaktorkou se doplňuje obrazový materiál (většinou fotky). Poté se 

text v počítačovém programu láme. Nad celkovým uspořádáním všech rubrik časopisu bdí 

vedoucí vydání. 

Co se týče článků na web Respektu, celý proces článku od námětu po jeho umístění na web je 

mnohem jednodušší. Redaktoři zodpovědní za chod webu se snaží ho udržovat aktuální a 

živý, články tam proto přibývají mnohem častěji než do tištěného vydání časopisu. Každý den 

se koná porada k webu, kdy se vyberou zhruba tři témata, která jsou reportéři schopni 

zpracovat ještě ten den (minimálně jedno z nich je zahraniční). Články jsou většinou kratší, 

není tolik času na rešerši a píšou se ještě čtivější formou, tak jak si to internet žádá. U 

každého článku mají čtenáři možnost reagovat v diskuzi.  

Články na web Respektu, to bylo největší pole působnosti stážistky. Nejprve proběhlo školení 

od Tomáše Lindnera, z jakých zdrojů čerpat – doporučena byla zahraniční média BBC, New 

York Times, Al Jazeera, Guardian, Economist a dále thinktanky European Council on Foreign 

Relations, Carnegie Endowment for International Peace, Crisis group, Foreign Policy a Foreign 

Affairs.  

Stážistka se při vyhledávání aktuálních zpráv soustředila především na rozvojové regiony 

(Afrika, Asie, Latinská Amerika). Současně bylo třeba ale přemýšlet o tom, jak dané téma 

přiblížit českému čtenáři, aby pro něj bylo relevantní. Výběr tématu proto vždy probíhal 

s garantem stáže, Tomášem Lindnerem. Po odsouhlasení tématu a konzultaci ohledně  
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základní osnovy textu stážistka pracovala na rešerši dat a samotném vytváření textu. 

Pracovní verzi hotového textu pak hodnotil Tomáš Lindner, který připomínkoval jak výstavbu 

textu, tak i nejasnou argumentaci. Stážistka poté článek upravila či doplnila a posílala 

redaktorovi Pavlu Kroulíkovi, který text doplnil obrazově a vyvěsil na web. Stážistka během 

4 týdnů publikovala tyto články:  

Klub diktátorů se ještě nezavírá - http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-60041080-

klub-diktatoru-se-jeste-nezavira 

Přijeďte na dovolenou do našeho přátelského slumu - http://respekt.ihned.cz/externi-

hlasy/c1-60068800-prijedte-na-dovolenou-do-naseho-pratelskeho-slumu 

Prezident Rúhání Íránu velké změny nepřinese - http://respekt.ihned.cz/externi-

hlasy/c1-60085610-prezident-ruhani-iranu-velke-zmeny-neprinese 

Američané a Britové odposlouchávali summit G20 - http://respekt.ihned.cz/externi-

hlasy/c1-60092260-americane-a-britove-odposlouchavali-summit-g20 

Anketa: Co píší zahraniční novináři o české krizi - http://respekt.ihned.cz/externi-

hlasy/c1-60112060-anketa-co-pisi-zahranicni-novinari-o-ceske-krizi 

Arabský svět řeší rizika a výhody příbuzenských sňatků - 

http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-60124280-arabsky-svet-resi-rizika-a-vyhody-

pribuzenskych-snatku 

Assange slaví rok v červeno-bílé kleci - http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-

60151710-assange-slavi-rok-v-cerveno-bile-kleci 

Dále se stážistka podílela na sestavování rubriky „10 nejdůležitějších zpráv ze světa“, kterou 

má taktéž na starosti Tomáš Lindner. Jde o krátké shrnutí těch nejpodstatnějších zpráv, které 

se během týdne udály, do tištěného Respektu. Nejcennějším zdrojem těchto zpráv byl opět 

britský časopis Economist.  

3. Specializace jednotlivých členů zahraniční redakce a systém jejich podpory 

Jak již bylo řečeno, reportování o dění v zahraničí v časopise Respekt mají na starosti 

momentálně dva stálí redaktoři Tomáš Lindner a Jiří Sobota. Tomáš Lindner se vzhledem ke 

svému jazykovému vybavení a dřívějším pracovním zkušenostem zaměřuje na dění 

v německy mluvících zemích a na region Afriky (mimo jiné strávil před pár lety několik měsíců 

na stáži GLEN v Zambii). Jiří Sobota je odborník na články o Americe.  

Stážistka sledovala, jaké jsou jejich možnosti výzkumu a sběru informací a dat přímo 

„v terénu“ (např. jaké granty a projekty s finanční podporou jsou namířené na české novináře 

píšící o zahraničí). Sestavila tabulku těchto grantů a projektů (v příloze), kterou předala 

Tomáši Lindnerovi. Ten tento přehled velice uvítal, protože hodlá do budoucna těchto 

nabídek co nejvíc využívat.  
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4. Celkové zapojení navštívené instituce do národních a mezinárodních projektů 

Časopis Respekt je zapojen do mezinárodní spolupráce s britským týdeníkem The Economist. 

Economist se zabývá politikou, ekonomikou, vědou a mezinárodními vztahy. Vychází 

pravidelně od roku 1843 a jeho současný náklad dosahuje jednoho milionu výtisků (zhruba 

polovina nákladu směřuje do USA). Redakce Respektu může v rámci exkluzivní smlouvy 

s tímto renomovaným časopisem přetiskávat články z Economistu nejen na webu 

www.respekt.cz, ale i v tištěném vydání. Díky tomu si může české publikum pravidelně číst 

kvalitní články z Economistu v jejich rodném jazyce – češtině.  

Dále je Respekt zapojen do společného projektu s Knihovnou Václava Havla. Každý měsíc zve 

k debatě na vybrané aktuální téma exkluzivní hosty. Cyklus má podtitul „Jak z toho ven“ a 

v rámci něj redaktoři Respektu spolu se svými hosty debatují například o polistopadovém 

vývoji Česka, o nezaměstnanosti, „pojetí práce“ a její budoucnosti nebo o důchodové 

reformě.  

5. Publikační aktivity pracoviště (časopisy, publikace, atd.) 

Těžištěm práce redaktorů Respektu je tištěné vydání týdeníku Respekt, které vychází každé 

pondělí. Má cca 75 stran. Mimořádně (kolem červencových a vánočních svátků) vychází 

dvojčíslo s literární přílohou. Vedle toho Respekt spravuje webové stránky Respekt.cz, kde 

jsou zveřejňovány nejen články z tištěného časopisu, ale také spousta dalšího materiálu – 

další články, komentáře, aktuální glosy, fotogalerie, audio a videomateriál týkající se 

zpracovávaných témat.  

Respekt je členem mediální rodiny vydavatelství Economia, které vydává Hospodářské 

noviny, Belmondo, Ekonom, Media a Marketing a další tituly. Časopisy Ekonom a Respekt 

společně vydávají edici speciálů o společném zájmu čtenářů obou titulů – o byznysu. Tato 

Edice Fenomén vychází 4x do roka a pokrývá témata jako manažerský idol, nejúspěšnější 

české firmy v zahraničí nebo technologické trendy a novinky.  

II. Materiálně technické vybavení navštívené instituce 

1. Technické vybavení pracoviště 

Redakce disponuje moderní technikou. Každý redaktor má k dispozici počítač s monitorem a 

s vysokorychlostním internetem. V zasedací místnosti je k dispozici diaprojektor s plátnem.  

2. Přístup k elektronickým databázím 

Redaktoři zahraniční rubriky disponují přístupem k placené databázi zahraničních médií, jako 

je Economist, Guardian a New York Times.  
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III. Individuální odborné konzultace 

1. Odborné konzultace s odborníky 

Jedním z cílů stáže bylo navázat spolupráci a osobní kontakty stážistky jako zástupce 

neziskového sektoru zabývajícího se globálním rozvojovým vzděláváním se zástupcem 

sdělovacích prostředků. Osobní kontakty na redaktory Respektu budou velice nápomocné 

v budoucnu, kdykoli členům FoRSu vznikne potřeba medializovat nějakou událost spojenou 

s rozvojovou spoluprací.  

Stážistka s pracovníky zahraniční redakce týdeníku Respekt konzultovala jednotlivé fáze 

vzniku článků o zahraniční či rozvojové tématice. Dále s nimi diskutovala možnosti zapojení 

především Tomáše Lindnera (jako vedoucího zahraniční rubriky) do konkrétních aktivit sítě 

spolupráce, jako např. konference, semináře a workshopy atd. Tomáš Lindner se nebrání 

pozvání a výstupu na jakoukoli konferenci či workshop. Je velice otevřený další spolupráci. 

IV. Celkové zhodnocení stáže 

Stážistka hodnotí čtyřtýdenní stáž v Respektu velice kladně. Stáž jí přinesla mnoho cenných 

zkušeností a poznatků do další práce v neziskovém sektoru. Svým zájmem o rozvojové 

regiony a pohledem pracovníka neziskového sektoru vnesla do redakce Respektu nová 

témata. Stážistka posbírala celou řadu kontaktů s redaktory Respektu a spolupráce byla velmi 

příjemná jak na profesionální, tak i na osobní úrovni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, podpis:  

2. 7. 2013, Kateřina Štěpničková 

 


