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Anotace
Diplomová práce se zabývá vybranými atributy výkonu povolání novináře v Mexiku
souvisejícími s etikou, profesionalitou a bezpečností. Práce bere v potaz různé aspekty, které
mají na výkon povolání novináře v Mexiku vliv, jako například současná politická a
ekonomická situace v zemi či historické souvislosti. Soustředí se na základní deskripci
normativního prostředí mexického mediálního systému. Práce zkoumá, jaká je regulace
mexické žurnalistiky ze strany státu, jaký je stupeň politického paralelismu, v jakém stavu
je samoregulace žurnalistiky a jaké má novinář postavení uvnitř redakce a ve společnosti.
Situaci v zemi ovlivňují určitá specifika země, například obchod s drogami, vysoká míra
korupce či klientelismus, které zapříčiňují vysokou kriminalitu, a to i v řadách novinářů, a
mají vliv nejen na výkon žurnalistické profese, ale na fungování společnosti jako takové. I
těm se práce věnuje. Vzhledem ke zmíněným problémům v zemi se práce zaměřuje také na
bezpečnost výkonu povolání novináře a hledá příčiny omezené bezpečnosti výkonu tohoto
povolání. Praktická část se nabízí pohled mexických novinářů na výkon povolání novináře
v Mexiku. Vzhledem k tomu, že je vždy žurnalistika zrcadlem společnosti, poskytuje práce
i vhled do fungování mexické společnosti jako takové.

Annotation
This thesis is focused on chosen attributes of a journalist profession in Mexico related to the
topics of ethics, professionalism and security. This thesis considers various aspects that
affect performance of this profession, such as current political and economic situation in the
country or historical context. It also concentrates on a basic description of normative
environment of Mexican media system. This thesis analyses regulations of Mexican
journalism done by the state, also a degree of political parallelism, a situation of selfregulation of journalism and a status of journalists within the editorial office and the Mexican
society. Furthermore, this study takes into account specific challenges of Mexico. Namely,
problems of drug trafficking, high level of corruption and clientelism, which cause high
crime not only among journalists but the whole society. These aspects are discussed in the
presented study. Regarding the above-mentioned challenges in the country, the thesis also
focuses on security and seeks reasons for limited security of Mexican journalists. The
practical part presents views of Mexican journalists on the profession of journalism in

Mexico. Since journalism is perceived as a mirror of society, this study also provides insights
into Mexican society as such.
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Úvod
Mexiko je zemí plnou kontrastů. Je to země Aztéků a Mayů, pyramid, domorodců. Země
vražd, zmizelých lidí, drogových kartelů a beztrestnosti. Země mariachis, pohostinnosti,
tacos. Je to země korupce, násilí a nefunkčních státních aparátů. Země panenských pláží,
pralesů, ve kterých stále žijí indiánští šamani, země salsy a fiestas. Země chudoby, hladu,
nízkých platů, problémů se vzdělávacím a zdravotním systémem. Země, ve které existuje
šedesát tři platných právních jazyků, které původní obyvatelé stále aktivně používají. Země
El Chapa, Carmen Aristegui nebo Diega Luny. Země barev. Země vlídných a veselých lidí,
které baví žít. Země machismu. Země ropy. Soused Spojených států amerických. Země
svébytných regionů. Země pulque. A také to je země, ve které umírají pro výkon své činnosti
desítky novinářů. Země, ve které běžný občan nevěří ve svobodu slova, nevěří v politiky,
nevěří ve spravedlnost ani pravdu.
Autorka práce se dlouhodobě věnuje problematice lidských práv. Situace v Mexiku v této
oblasti je tristní. Ze stran mezinárodních novinářských organizací se na Mexiko dlouhodobě
valí kritika ohledně porušování svobody slova a neutěšené situace v mnoha dalších
lidskoprávních oblastech. To byly první impulsy, které autorku vedly k sepsání této práce.
„Jak vypadá svoboda slova v Mexiku, jaké to je hledat pravdu, jaké hrozby čekají na ty, kteří
se rozhodnou informovat společnost, a jakou ochranu novinářům poskytuje stát a jakou
jejich zaměstnavatelé? Jaké to je být novinářem v Mexiku, nad čím běžně mexičtí novináři
přemýšlí, jaké prvky mexický žurnalismus nejvíce ovlivňují a jaké jsou hlavní aspekty
mediálního systému?“ ptala se autorka práce. „Je všechno špatně, jak říkají informace, které
se k nám do Evropy dostanou, nebo máme jen zkreslený pohled na věc?“
Mediálnímu prostředí zemí Latinské Ameriky, a tedy ani tomu mexickému, se v českém
prostředí nevěnuje příliš mnoho pozornosti. I to byla jedna z motivací k sepsání této
diplomové práce. Dále již zmíněný zájem o lidská práva, která nepochybně s výkonem
povolání novináře souvisejí. Posledním faktorem byl zájem zkoumat bezpečnostní situaci a
podat hlubší vhled do problematiky. Často se totiž působení organizovaného zločinu a
drogových kartelů v českém diskurzu zjednodušuje. Obecně se ví, že v Mexiku narcos, tedy
překupníci drog, jsou, ale jejich působení se vnímá nadneseným způsobem, jako by to bylo
něco, co v realitě ani neexistuje, nanejvýš možná ve fiktivním filmu či knize. Není čemu se
3

divit. Realita je velmi krutá a je snazší si ji nepřipouštět. Velmi zřídka si česká veřejnost
uvědomuje, jaká míra násilí v Mexiku probíhá v realitě, čemu čelí občané a – zpět k tématu
práce – čemu čelí novináři. Když se zeptáme v České republice na to, co lidé ví o Mexiku,
často dostaneme sekané odpovědi typu „pláže, tequilla, drogy, nebezpečí“. Když ale
chceme zmíněné prvky rozvést, nikam se nedostaneme. Jaké drogy? Odkud plyne
nebezpečí? Kdo ví… Poslední stimul k sepsání této práce byl právě tento zjednodušený
pohled na věc.
Cílem práce je analýza vybraných atributů výkonu povolání novináře v Mexiku. Práce se
skrze analýzu prvků profesionalita, etika a bezpečnost snaží porozumět mexickému
mediálnímu prostředí. Vychází z teorií vytvořených jak v regionech Evropy, Spojených
států amerických, tak převážně Latinské Ameriky, i literatura je volena ze všech zmíněných
oblastí světa. Práce si klade za cíl představit českému čtenáři specifika mexické žurnalistiky.
Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první se rozebírá svoboda slova, právo na
informace a svobodu médií. Dále se věnuje státním zásahům do mediálního systému,
představuje mexické pojetí demokracie a specifika Mexika jako jsou vládní reklama,
klientelismus, korupce, velmi úzké vztahy mezi politiky a vlastníky mediálních společností
a věnuje se i koncentraci moci v Mexiku, která vyústila ve vznik duopolu Televisa a TV
Azteca, který ovládá mexické mediální prostředí. Druhá kapitola se věnuje vybraným
atributům povolání novináře. Definuje profesi novináře, rozebírá novinářské organizace
působící v Mexiku, problematiku Národního syndikátu novinářů a také se věnuje
bezpečnosti výkonu povolání novináře, jejímu ohrožení, původu a důsledkům. Třetí kapitola
se vrací zpět ke svobodě slova, tentokrát z pohledu mezinárodních novinářských organizací
a dále se věnuje etice, regulaci a samoregulaci žurnalistiky. Závěrečná kapitola pak nabízí
pohled na výkon povolání novináře v Mexiku pohledem deseti vybraných mexických
novinářů, se kterými autorka provedla v rámci kvalitativního výzkumu několik
polostrukturovaných a hloubkových rozhovorů v rámci dvou pobytů v Mexiku a distančně
v letech 2016 až 2018.
Práce neklade za cíl obsáhnutí všech atributů mediálního prostředí ani analýzu mexické
společnosti. U všech vybraných atributů je možné jít do mnohem větší hloubky, ne však
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v této diplomové práci, vzhledem k danému rozsahu práce a šířce tématu. I tak práce cílí
podat co nejkomplexnější a nejobjektivnějí pohled na výkon povolání novináře v Mexiku.
Poznámka: veškeré překlady jak z jazyka španělského, tak anglického v teoretické i
praktické části jsou provedeny autorkou práce.
Odchýlení od teze
Práce se drží zadání teze ve všech zásadních aspektech. K odchýlení došlo v následujících
oblastech:
V první kapitole autorka přidává analýzu mediálního prostředí Mexika navazující na teorii
Daniela C. Hallina a Paola Manciniho. Naopak světový kontext není odděleně rozebírán
v první kapitole, a to proto, že jsou jednotlivé aspekty popisovány v práci průběžně. Nad
rámec je diskutována demokracie Mexiku, respektive přechod k ní a jeho vliv na mediální
prostředí. Tento proces se totiž postupně ukázal jako stěžejní při rozboru výkonu novináře
v Mexiku. V době vypracovávání teze ho však autorka nebrala v potaz. Změnila se částečně
i struktura práce. Pro pochopení tématu bylo nutné jít více ze široka 1, proto je obsáhlejší
první kapitola, ostatní na ni pak navazují a doplňují ji. Došlo tedy k malým odchylkám ve
sledu podávaných informací, v průběhu autorka pronikala do tématu hlouběji, a informace
řadila podle větší logiky. Autorka je přesvědčena, že je předkládaná struktura přehlednější a
čitelnější. Všechny aspekty definované v tezi jsou dodrženy.
Další změna se týká etických kodexů. Původně byla plánována jejich hlubší analýza, jsou
představeny však veskrze obecněji. Vysvětlení nabízí kapitola 3.
Práce je delší svým rozsahem, než bylo původně plánováno. Vzhledem k tomu, že měla
autorka možnost využít zdroje Universidad Nacional Autónoma de México v rámci svého
studijního pobytu, rozhodla se neomezovat se délkou a spíše se zaměřit na hloubku
zkoumaného tématu.

1

Tento přístup byl dlouho promýšlen, disktutován s mexickými akademiky, zejména teoretičkou mexické
žurnalistiky Maríou Elenou Hernández Ramírez, PhD. I přesto, že se tak délka práce zvětšila a struktura
změnila, je autorka přesvědčena o jeho naléhavosti.
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Posledním aspektem je doba výzkumu, ta se protáhla na dva roky. Zejména z toho důvodu,
že bylo pro autorku časově mnohem náročnější pochopit souvislosti a fungování mexické
společnosti jako takové, než čekala. Zároveň byla veškerá odborná tématu dostupná
převážně ve španělském jazyce, částečně v anglickém, i to bádání protáhlo. V neposlední
řadě to byla i práce na praktické části, která se prodloužila, podrobněji vysvětleno v kapitole
4.
Autorka je přesvědčena, že zmíněné změny neohrozily kvalitu zpracování tématu, naopak
byly ku prospěchu věci.
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1 Vybrané atributy mediálního systému Mexika
1.1 Svoboda médií v Mexiku
John Stuart Mill považuje svobodu za nejvyšší hodnotu člověka. Ve svém díle O svobodě
Mill (1913) svobodu popisuje jako postupný cíl či ideál, jako předpoklad k naplňování štěstí.
Svoboda jednotlivce je pro Milla nedotknutelná. Ve výše zmíněném díle vyzdvihuje i
důležitost svobody slova a její eminentní význam v životě jedince.
O svobodu slova je nutné pečovat, protože člověk má tendenci být svobodný svým
přirozeným způsobem, tedy bez hranic, bez ohledu na druhé, a rozšiřovat své vlastní hranice,
čímž zasahuje do svobod ostatních (Hobbes, 1941). Příkladů na toto tvrzení uvádím v práci
několik. Ať už se jedná o politika, který v zájmu udržení své moci používá nejrůznější
praktiky na umlčení všech zainteresovaných, a tedy včetně novinářů, nebo prodejce drog,
který se v zájmu svého zisku nebojí činit výhružky lidem, kteří by jeho činnost mohli ohrozit.
A takovým ohrožením novinář zkoumající jeho nekalé praktiky zajisté je. Příkladem mohou
být i vyšetřovatelé trestných činů páchaných na novinářích, kteří za tučnou sumu uzavírají
případy bez zahájení vyšetřování. Své svobody si na úkor druhých chce prosazovat spoustu
jedinců. A podle slov Thomase Hobbese člověk touží po svém zachování, ostatním nevěří a
touží je ovládnout (Hobbes, 1941). Jeho známá věta člověk člověku vlkem, z latinského homo
homini lupus, je pro Mexiko více než příznačná. Mechanismy jako ústava, zákony,
mezinárodní smlouvy, fungující soudnictví či lidskoprávní organizace jsou pak pro péči o
svobodu slova nepostradatelné.
Svoboda slova a právo na ni je základním předpokladem svobody médií. Je to svoboda slova,
která je jedním ze základních práv člověka, a jejíž uplatňování je nezbytné pro fungování
demokratické společnosti. Stejně jako závisí média na zaručení svobody slova, tak závisí
fungování demokracie na svobodě médií. Média jsou často označována jako hlídací pes
demokracie. Je to novinář, kdo hledá pravdu, kdo ve veřejném zájmu pátrá po informacích.
Svoboda projevu je základním kamenem právního státu a úkolem státu je výkon tohoto práva
podporovat a odstranit překážky, které brání jeho výkonu. Demokratická společnost bez
svobody slova a svobody médií může jen těžko efektivně fungovat.
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Vraťme se ke slovům Johna Stuarta Milla: „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda
druhého,“ říká anglický filosof. V Mexiku ale spíš platí slova Egona Erwina Kische:
„Tisková svoboda končí tam, kde začínají obchodní zájmy.“ A nejen ty. Tisková svoboda
v Mexiku končí tam, kde začínají politické hry, boj o moc či machinace okolo prodeje
omamných látek.

1.1.1 Definování svobody slova a médií
Tato práce ve vnímání svobody slova primárně vychází ze Všeobecné deklarace lidských
práv OSN, která stanovuje svobodu slova v článku 19 následovně:
„Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl
újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace
a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice“ (Všeobecná deklarace lidských
práv OSN).2
Mezinárodní lidskoprávní organizace, jako například Amnesty International, pak výše
zmíněnou definici doplňují, a chápou právo na svobodu slova jako právo vyjadřovat svůj
názor, myšlenky a přesvědčení bez strachu z cenzury, trestu nebo represí (Amnesty
International, 2014).
V teoriích médií je často jejich role vysvětlována ve spojitosti s daným sociálním a
politickým systémem země či regionu. I normativní teorie médií známá pod názvem Čtyři
teorie tisku dělí jednotlivé teorie na základě charakteristik převažujícího politického systému
v zemi. V systému liberální demokracie plní tisk roli hlídacího psa, v autoritářském systému
je tisk podroben kontrole, i přesto, že je většina médií vlastněná soukromě. Na rozdíl od
komunistického režimu, který zahrnuje média pod svou gesci. Teorie sociální odpovědnosti
se blíží liberální demokraci, až na to, že důraz je kladen na službu veřejnosti Siebert,
Peterson, Schramm, 1956; Adler, 1993). Politický systém dané země silně ovlivňuje systém
mediální a jeho svobodné působení.

2

Dostupné online na http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf.
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Davis Weaver (1997) definuje svobodu tisku jako absenci vládních omezení. Ralph
Lowenstin (1984) bere při definování míry nezávislosti médií v potaz nejen omezení vládní,
ale také ta plynoucí ze soukromého vlastnictví médií. Rodríguez (2014) analyzuje mediální
obsahy a stupeň, do jakého reflektují ideologii vlády. Frederick Siebert (1952) vidí svobodu
médií jako kontinuum, nejvíce se z jeho pohledu projevuje v době napětí. V systémech, kde
existuje svoboda médií, se právě v časech napjatých ona svoboda prokáže, což vyústí v
silnější kritiku vlády (Weaver, 1997; Lowenstin, 1984; Siebert 1952, v Adler, 1993: 2;
Rodríguez 2014).

1.1.2 Svoboda médií a demokracie
Jak bylo zmíněno výše, svoboda slova je základním předpokladem pro fungování
demokratické společnosti, a právo na ni představuje jednu z nezbytných opatření státu pro
nezávislý výkon povolání novináře. Mezi další taková práva patří právo na informace.
Z těchto dvou pak pramení právo na svobodu tisku. A záruky těchto práv pak umožňují
fungování demokracie. Vzhledem k tomu, že Mexiko je demokratickou republikou, bude se
práce vztahem médií a demokracie zabývat.
V následující části se práce věnuje mezinárodnímu kontextu a následně kontextu regionu
Latinské Ameriky. Zaměří se zejména na mezinárodní organizace, úmluvy a pakty, jichž je
Mexiko součástí. Dále se soustředí na legislativní prostředí samotných Spojených států
mexických, zákony vážící se k výkonu povolání novináře, včetně ústavy, a následně popisu
státních organizací ochraňující lidská práva.

1.1.3 Mezinárodní kontext
Právo na svobodu slova bylo v dobovém pojetí aplikováno již v antickém Řecku v 5. století
př.n.l. Mnoho států ji pak do svých ústav vkládá v průběhu 18. – 20. století, dnes je právo na
svobodu slova zakotveno ve většině národních ústav. V mezinárodním kontextu se do
popředí zájmu dostává svoboda projevu zejména po konci druhé světové války. Přijímají se
mezinárodní úmluvy o lidských právech s cílem předejít podobně ničivému konfliktu.
Reakcí na válečný konflikt byla i Všeobecná deklarace lidských práv schválená Organizací
spojených národů v roce 1948. Článek 19 zakotvující svobodu projevu je představen výše.
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Důležitost svobody projevu je zmíněna již v Preambuli Deklarace: „U vědomí toho, že
uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem
svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo
k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé,
zbavení strachu a nouze, se budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za
nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk
donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku, ….“
(Všeobecná deklarace lidských práv OSN). 3
Mexiko je členem Organizace spojených národů od 7. listopadu 1945, zavázalo se tedy
k tomu, že bude v oblasti lidských práv a základních svobod postupovat v souladu se
Všeobecnou deklarací lidských práv. Stejně tak se na Mexiko vztahuje Mezinárodní pakt o
občanských a politických právech, který svým obsahem navazuje na Všeobecnou deklaraci
lidských práv. Pakt byl přijat na zasedání Organizace spojených národů 19. prosince 1966 a
vstoupil v platnost 23. března 1976.4
V Paktu se svobodě slova, právu na informace a svobodě médií věnuje rovněž článek 19, a
to následovně:
„1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.
2. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a
rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo
tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.
3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a
odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze
taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná:
a) k respektování práv nebo pověsti jiných;
b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví
nebo morálky“ (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech). 5

3

Dostupné online na http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/12/UDHR_2015_11x11_CZ2.pdf.
Viz http://www.un.org/en/index.html.
5
Dostupné online na http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf.
4
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Mexiko je také členem Community of Democracies (Společenství demokracií), což je
globální mezivládní koalice složená z členských států Rady guvernérů. Společenství
podporuje dodržování společných demokratických hodnot a standardů uvedených ve
Varšavské deklaraci6.

1.1.4 Latinská Amerika
V regionu Latinské Ameriky je svoboda slova uznávaná v mezinárodních prohlášeních a
úmluvách Organización se los Estados Americanos (Organizace amerických7 států), dále
jako OEA8. Jedná se o Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del
Hombre (Americká deklarace o lidských právech a povinnostech člověka), schválenou
v dubnu 1948 v kolumbijské Bogotě9, a Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Americká úmluva o lidských právech), která byla schválena v roce 1969, v platnost
vstoupila v roce 1978 a v roce 2002 byla ratifikována 24 zeměmi Latinské Ameriky10.
Americká deklarace o lidských právech a povinnostech člověka 11 definuje svobodu
projevu článkem čtvrtým:

6

Varšavská deklarace byla podepsaná 27. června 2000 v budově polského parlamentu reprezentanty 106
demokratických států. Je zakládací listinou Společenství demokracií. Založení organizace iniciovala bývalá
ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albright a polský ministr zahraničí Bronisław Geremek. Viz
https://community-democracies.org/?page_id=32.
7
Zde může být slovo amerických zavádějící. V evropském kontextu povětšinou chápeme vše americké to, co
se týká Spojených států amerických. V kontextu regionu Latinské Ameriky je to pak vše, co se týká
Amerického kontinentu (zde používám rozdělení světa na kontinenty dle české geografické společnosti).
V diplomové práci na problematiku narazíme ve více případech. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vždy se
pojem americký vztahuje ke kontinentu. Je to lingvistický problém, který existuje jak v českém, tak anglickém
jazyce. Oba jazyky těžko rozlišují Ameriku jako kontinent a Ameriku jako označení pro Spojené státy americké.
Ve španělštině lingvistické rozlišení existuje. Pro vše americké, pocházející ze Spojených států amerických, je
označení estadounidense (ze španělského Estados Unidos de América). Přídavné jméno je tedy tvořeno ze
spojení Spojené státy (Estados Unidos), ne z popisu americké (de América). Zde je nutné dodat, že i přesto, že
španělský jazyk lingvisticky umožňuje být přesnější, je v Mexiku velký vliv anglického jazyka a země podléhá
spoustě anglicismů. Tedy velmi často může slovo americano (americký) referovat jak k zemi (Spojené státy
americké) tak ke kontinentům i z úst Mexičana. Vzhledem k ne příliš přívětivým vztahům ke Spojeným státům
ale může zavádějící použití příslovce americano Mexičany v určitých případech urazit.
8
Anglicky Organization of American States (OAS).
9
Proto také známá jako Bogotská deklarace.
10
Úmluvu neratifikovaly Spojené státy americké, Kanada a Kuba.
11
Celé znění v příloze
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„Každý člověk má právo na svobodu investigace, názoru, projevu a šíření myšlenek
jakýmkoli prostředkem “ (Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del
Hombre).12
Prohlášení není právně závazné, přesto ho judikatura Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Interamerický soud pro lidská práva)13 a Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Interamerická komise pro lidská práva)14, zkráceně CIDH, považují za zdroj
platných mezinárodních závazků pro členské státy OEA.
Americká úmluva o lidských právech konkrétněji definuje lidská práva, která se
ratifikační státy zavazují mezinárodně respektovat a poskytovat záruky, aby byly
respektovány v článku 13. Vytváří také výše zmíněný Interamerický soud pro lidská práva
a definuje postoje a postupy Interamerické komise pro lidská práva. CIDH má také další
pravomoci, které předcházely úmluvě a nevyplývají přímo z ní, včetně zpracování
individuálních petic ohledně států, které dosud nejsou smluvními stranami Úmluvy.
V roce 2000 vydává Interamerická komise pro lidská práva Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión (Prohlášení o zásadách svobody projevu)15.
Prohlášení preambulí deklaruje, že „upevnění a rozvoj demokracie závisí na samotné
existenci svobody projevu“. Další ze zásad deklarace říká, že „přístup k informacím
držených státem je základním právem jednotlivců a že státy jsou povinny jej zaručit“. Dále
prohlášení stanovuje, že „předchozí cenzura, zasahování nebo přímý nebo nepřímý tlak na
jakýkoli projev, názor nebo informace šířené jakýmikoli ústními, písemnými, uměleckými,
vizuálními nebo elektronickými prostředky komunikace by měly být zákonem zakázány“.
Devátý článek definuje vraždy, únosy, zastrašování a hrozby namířené proti novinářům jako
činy, které „kladou vážná omezení na svobodu projevu“ (Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, 2000).16

12

Viz příloha č. 1.
Občas do češtiny překládán jako Meziamerický soud pro lidská práva.
14
Občas do češtiny překládána jako Meziamerická komise pro lidská práva.
15
Anglicky Declaration of Principles on Freedom of Expression. Celé znění v příloze č. 2.
16
Dostupné online na https://www.cidh.oas.org/declaration.htm.
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V prohlášení se také diskutuje o otázkách zákonů o trestné činnosti v oblasti hanobení,
označovaných jako desacato17, které poskytují hlavám státům a jiným veřejným činitelům
zvláštní ochranu před otevřenou kritikou (Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión, 2000).
Santiago Canton, zvláštní zpravodaj OEA pro svobodu projevu, který dokument vypracoval,
ve svém prohlášení vyjádřil obavu, že takové zákony jsou stále platné a často prosazované
v mnoha zemích západní hemisféry. Takové zákony podle něj porušují svobodu projevu a
právo na informace. Canton dále uvedl, že „schválení deklarace představuje nejen uznání
významnosti svobody projevu v Americe, ale také stanovuje mezinárodní standardy pro
účinnější ochranu výkonu tohoto práva“ (The Committee to Protect Journalists, 2000)18.
Všech zmíněných deklarací a paktů je Mexiko součástí. Nyní bude představeno legislativní
prostředí samotného Mexika.

1.1.5 Mexiko
Mexiko, oficiálním názvem Spojené státy mexické, je federativní prezidentská republika. Je
rozdělena na 31 spolkových států a distrikt hlavního města. V čele každého státu stojí
gobernador19. Zákony, stejně jako složky policie, se v Mexiku dělí na federální a státní.
Zatímco státní zákony se v jednotlivých státech Mexika liší, zákonům federálním a Mexické
ústavě podléhají všechny bez výjimky. Právě Ústavě a federálním zákonům se práce
v následujících řádcích věnuje.
1.1.5.1 Ústava
Současná Ústava pochází z roku 1917. Svoboda projevu, právo na informace a svoboda
médií jsou v ní zakotvené v článcích šestém a sedmém.

17

Ze španělského descato, česky neúcta, pohrdání.
Viz https://cpj.org/2000/10/oas-human-rights-commission-issues-press-freedom-d.php
19
guvernér
18
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Článek 6.
„Vyjadřování myšlenek nesmí být předmětem jakéhokoliv soudního nebo správního
přezkumu, s výjimkou případů útoku na mravnost, osobní život nebo práva třetích osob,
podněcování ke zločinu nebo trestnému činu, nebo narušování veřejného pořádku; právo na
námitku se vykonává v podmínkách stanovených zákonem. Právo na informace bude
zaručeno státem“ (Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, 2018).20
V roce 2013 pak byl do Ústavy přidán odstavec, který garantuje každé osobě „právo na volný
přístup k informacím, stejně jako právo na vyhledávání, přijímání a šíření myšlenek
jakýmkoli vyjadřovacím prostředkem“ (Constitución Política De Los Estados Unidos
Mexicanos, 2018). V témže roce je do Ústavy zakomponován paragraf stanovující, že stát
všem zaručí právo na přístup k informačním a komunikačním technologiím, stejně jako
k radiovému a televiznímu vysílání a širokopásmovému připojení k internetu. Zároveň
definuje, že stát stanoví takové podmínky, aby byla zaručena skutečná hospodářská soutěž
při poskytování uvedených služeb (Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos,
2018).
Článek 7. pak stanovuje, že „svoboda šíření názorů, informací a myšlenek prostřednictvím
jakýchkoli prostředků je nedotknutelnou,“ a zakotvuje, že žádný zákon ani autorita nemohou
jakoukoli cenzurou tuto svobodu omezit. Zároveň konstatuje, že prostředky použité k šíření
informací, názorů a myšlenek nemohou být použity jako nástroj trestné činnosti“
(Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, 2018).
V těchto článcích je zakotvena svoboda projevu a právo na informace. Stanovuje povinnost
státu zaručit svobodu slova a povinnost jakkoli do této svobody nezasahovat, dále určuje
limity svobody projevu jako takové. Prostředky použité k šíření informací, názorů a
myšlenek nesmí být použity jako nástroj k páchání trestné činnosti. Neexistuje žádný zákon,
který by jakkoli Ústavou definovanou svobodu slova omezoval.

20

Dostupné online zde: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf.
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1.1.5.2 Zákony týkající svobody médií
Vedle Ústavy, jakožto základního zákona, existují další zákony vážící se ke svobodě médií.
Zásadní federální zákony, které ovlivňují svobodu slova, právo na informace a svobodu
médií v zemi jsou následující:
a) Federální zákon o telekomunikacích a televizním a radiovém vysílání (Zákon
Telecom)21
b) Federální zákon o transparentnosti a přístupu k informacím22
c) Zákon o ochraně obránců lidských práv a novinářů 23
d) Zákon o Národní komisi pro lidská práva 24
e) Zákon o trestných činech tisku 25
f) Zákon o obětech26
g) Federální zákon proti organizovanému zločinu 27
Níže se práce věnuje dvěma nejrelevantnějším ze zmíněných, a to Federálnímu zákonu o
telekomunikacích a televizním a radiovém vysílání a Federálnímu zákonu o transparentnosti
a přístupu ke státním informacím.
Federální zákon o telekomunikacích a televizním a radiovém vysílání známý jako
„Zákon Telecom“ nahradil v roce 2014 Federální zákon o rozhlase a televizi28 z roku 1960
a Federální zákon o telekomunikacích29 z roku 1995. Právě tento zákon souvisí s konstituční
úpravou z roku 2013. Zákon zavádí možnosti větší konkurence na mediálním trhu, což, jak
práce popisuje dále v kapitole, v části Zásahy státu do mediálního protředí, Koncentrace
vlastnictví médií, Mexiko potřebovalo. Zákon také ustanovuje regulační orgán Instituto
Federal de Telecomunicaciones (Federální komunikační institut), dále jako IFT. IFT je
oprávněn vynucovat koncese od telekomunikačních společností a televizních sítí
dominantních na trhu.

21

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión („Ley Telecom“).
Ley Federal de Transparemcia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
23
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
24
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
25
Ley sobre Delitos de Imprenta.
26
Ley General de Víctimas.
27
Ley Federal contra la Delicuencia Organizada.
28
Ley Federal de Radio y Televisón.
29
Ley Federal de Telecomunicación.
22
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Federální zákon o transparentnosti a přístupu ke státním informacím. Poprvé schválilo
Mexiko zákon o svobodě informací v roce 2002, v souvislosti s tím byly změny zakotveny
v Ústavě pozměňovacím návrhem k článku 6. z roku 2007. V roce 2013 pak přišly dva další
odstavce v Ústavě – viz výše část Ústava. Poslední verze zákona byla publikována 27. ledna
2017.
Obecný zákon o transparentnosti a přístupu k informacím usiluje o zavedení tvrdších
standardů pro zveřejňování informací, v průběhu roku 2016 byly zavedeny nové federální a
státní zákony, aby byla legislativa v souladu s opatřeními z roku 2015. Nicméně v praxi
mohou být informace i nadále zadrženy, pokud se to považuje za konání ve veřejném zájmu,
případně za jednání v zájmu národní bezpečnosti. Přestože má zákon své limity, je
považován za přínos k posílení transparentnosti na federální úrovni. Bohužel řada států
zaostává v jeho implementaci do státních zákonů (Freedom House, 2018)30.
Dle zprávy nevládní organizace Freedom House z roku 2017 „podali občané 14 116 žádostí
o přístup k informacím, což dle Národního institutu pro transparentnost, přístup
k informacím a ochranu osobních údajů (INAI)31 představuje nárůst o 15 % oproti
předchozímu roku“ (Freedom House, 2018). A Národní index organizací garantujících
právo na přístup k informacím32 (INOGDAI) organizovaný lidskoprávní organizací Artículo
19, ve své zprávě z roku 2016 hodnotí transparentnost veřejných orgánů pouze 49, 74
procenty33. Zpráva také uvádí, že se INAI nijak nesnažil o zvyšování povědomí o nových
zákonech.
1.1.5.3 Lidskoprávní instituce
V této sekci práce představuje instituce zřízené státem, které slouží k ochraně lidských práv,
včetně svobody médií.
1.1.5.3.1

Federální instituce

30

Viz https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/mexico.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dazos Personales.
32
Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información.
33
Zpráva je dostupná online na https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/09/INOGDAI-2016.pdf.
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Národní komise pro lidská práva (CNDH)34
CNDH je národní organizace zabývající se ochranou lidských práv v Mexiku. Její fungování
je stanoveno Zákonem o Národní komisi pro lidská práva z roku 199235 a od stejného roku
také zakotveno v Mexické ústavě v článku 102. Komise popisuje svou činnost jako studium
a ochranu lidských práv tak, jak jsou uznávána Mexickou ústavou, a dále šíření povědomí o
nich. Od roku 2014 je prezidentem organizace Luis Raúl González Pérez ze Španělska.
Úřad zvláštního prokurátora pro trestné činy proti svobodě projevu (FEADLE) 36
Od roku 2013 jsou zločiny vůči novinářům posuzovány federální prokuraturou. Na
oficiálních stránkách mexické vlády je FEADLE popsán jako „úřad, který vyšetřuje trestné
činy spáchané proti svobodě projevu. Úřad je zodpovědný za řízení, koordinaci a dohled
nad vyšetřováním a stíháním zločinů spáchaných na těch, kteří vykonávají profesi novináře
a těch, kterým bylo odepřeno právo na přístup k informacím, stejně jako zločinů
souvisejících s porušením svobody projevu a tisku“ (FEADLE, 2018).37 Na FEADLE se
může obrátit kdokoli, kdo se stal obětí zločinu proti svobodě projevu. FEADLE pak zločin
vyšetřuje, může poskytnout pomoc ve formě osobní ochrany, pomoc s přestěhováním,
speciální alarm, který policii upozorní na případ nouze atp.
Důležitým orgánem je také Generální prokuratura republiky38, pod kterou spadá
dokumentace veškerých vražd v Mexiku. Prokuratura jenom v rozmezí let 2000 – 2016
zaznamenala 124 vražd žurnalistů, avšak nikdo doposud nebyl potrestán (Human Rights
Watch, 2016).
V praxi stále převládá bezpráví. Podle zprávy Freedom House z roku 201739 nejsou federální
úředníci schopni či ochotni zasahovat a řešit vraždy novinářů spojených s jejich činností.
Více o tomto tématu v kapitole Bezpečnost.
1.1.5.3.2

Státní instituce

34

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Poslední úprava pochází z 26. června 2016.
36
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
37
Viz https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/fiscalia-especial-para-la-atencion-de-delitoscometidos-contra-la-libertad-de-expresion-18894.
38
Procuraduría General de la República (PGR).
39
Dostupná online na https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/mexico.
35
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Výše byly zmíněny instituce zřizované federální vládou Mexika, pro příklad ještě zmiňme
úřad zřízený jedním ze států Mexika, státem Veracruz. Veracruz je jedním
z nejnebezpečnějších států Mexika, jak pro samotné občany, tak pro novináře, je známý
korupcí a přítomností organizovaného zločinu. Jen v roce 2017 bylo zahájeno
105 vyšetřování zločinů proti novinářům (PGR)40.
Z toho důvodu stát Veracruz zřídil Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas del Estado de Veracruz (Státní komise pro péči a ochranu novinářů ve státě
Veracruz), dále jako CEAPP. Novináři ve státě Veracruz se na ni mohou v případě ohrožení
obrátit.
Ale ne vždy jsou federální a státní mechanismy dostačující. Přestože byl novinář Cándido
Ríos Vázquez pod ochranou federální vlády, jak CEAPP potvrdila, byl 22. 8. 2017
zavražděn. V době vraždy pracoval na několika investigativních kauzách (Knight Center,
2017).
1.1.5.3.3

Občanské institu

Vedle lidskoprávních organizací zřízených státem působí v Mexiku řada občanských
organizací na ochranu lidských práv jako například Instituto para la Seguridad y la
Democracia

(Institut pro bezpečnost a demokracii), Comisión Mexicana de Defensa

y Promoción de los Derechos Humanos (Mexická komise pro ochranu a podporu lidských
práv), Centro Nacional de Comunicación Social (Národní centrum pro sociální komunikaci),
Periodistas en Riesgo (Novináři v nebezpečí), Mexicanos contra la corrupción y la
impunidad (Mexičané proti korupci a beztrestnosti) a další.
Právo na svobodu projevu, právo na informace a právo na svobodu médií jsou
nepostradatelnými prvky demokratické společnosti. Je povinností státu poskytnou záruky na
dodržování těchto práv. Výše byly představeny mechanismy, kterými disponuje mexické
právní prostředí, a ze kterých práce dále vychází.

1.2 Úroveň a povaha státních zásahů do mediálního systému

40

Viz https://www.gob.mx/pgr.
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Při zkoumání mediálního systému Mexika narazíme na znaky, které se objevují napříč
ostatními zeměmi regionu Latinské Ameriky. Mezi takové patří například to, že stát vždy
hrál na mediálním trhu podstatnou roli. Autoritářské režimy latinskoamerických zemí volily
dvojí přístup k médiím: prvním bylo silné potlačování tisku kritického k vládním počinům,
druhým vytváření úzkých vztahů s majiteli médií. Právě vlastníci médií byli politickými
elitami chráněni, dostávali od nich štědré dotace a výhodné smlouvy. Zároveň byli vládní
představitelé nápadně pasivní v otázkách regulace médií ze strany státu. Tím si u médií
zajišťovali ochranu a podporu (Fox 1988; Fox a Waisbord, 2002; Sinclair, 1996 v Guerrero
a Márquez-Ramírez, 2015: 137). Mexiko si osvojilo oba přístupy, v průběhu 21. století je
významně prohloubilo a v praxi fungují dodnes. Navíc se zintenzivnila korupce na národní,
regionální i lokální úrovni a do vztahu mezi státem a médii začaly čím dál více promlouvat
drogové kartely (Trejo Delarbre, 2005; Hernández Ramírez, 2011; Guerrero a MárquezRamírez, 2015; Freedom House, CPJ41, HRW42, Artículo 19).
V průběhu 20. století se v Mexiku domácí mediální skupiny stávaly spojenci autoritářského
režimu a podporovateli konzervativních programů (Delarbre, 2005). Nadcházející období
Studené války znamenalo pro státy Latinské Ameriky rozsáhlou represi kritiky režimů, a to
včetně omezování svobodného působení médií. Před více než třiceti lety, kdy začaly padat
autoritářské režimy v Latinské Americe, se země začaly přiklánět k demokratičtějším a
politicky pluralistickým modelům. Místní zákony začínají uznávat základní lidská práva
jako svobodu projevu a tisku, „čímž se post-autoritářské vlády 80. a 90. let vzdávají přímého
násilí a otevřené cenzury jako opakujících se explicitních mechanismů moci“ (Guerrero a
Márquez-Ramírez, 2014: 138).

1.2.1 Demokratizace Mexika
Přechod k demokracii v Mexiku neproběhl ze dne na den, byl postupný, a můžeme
konstatovat, že probíhá dodnes. Mexiko se postupně demokratickým ideálům přibližuje,
stále lze však ve fungování mexické společnosti identifikovat řadu nedemokratických prvků.

41
42

Comittee to Protect Journalists.
Human Rights Watch.
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V rámci demokratizace je důležitým letopočtem rok 1917, tedy rok, kdy vstoupila v platnost
Mexická ústava, která je v zemi platná dodnes. Tato nová Ústava nahrazující Ústavu z roku
1857 zakotvuje řadu demokratických opatření a institucí. V roce vydání Ústavy už šestým
rokem probíhala Mexická revoluce, jejíž počátek v roce 1910 také označuje jeden
z významných kroků vstříc demokracii. Revoluce byla vedená proti diktatuře Porfirio Díaze
a trvala až do 30. let 20. století, zejména kvůli sporům mezi jednotlivými povstaleckými
skupinami. V roce 1928 umírá poslední osobnost mexické revoluce Álvaro Obregón, který
na krátkou dobu vrátil do Mexika diktaturu. Jeho smrtí se opět Mexiko posunuje blíže
k demokracii. V roce 1929 se dostává k moci Partido Nacional Revolucionario
(Institucionální revoluční strana), dále jako PRI, která se drží u moci až do roku 2000, kdy
vyhrává Partido Acción Nacional (Strana národní akce), zkráceně PAN. Řada publikací
označuje vládu PRI jako diktátorskou. Je pravdou, že po dobu svého vládnutí používala
množství autoritářských postupů. Na druhou stranu je také faktem, že během její vlády
Mexiko přijalo spoustu dalších demokratických opatření (Meyer, 2016). Posledním
významným rokem je rok 2018, kdy byl do prezidentského úřadu zvolen Andrés Manuel
López Obrador (AMLO)43, a vystřídal tak Enrique Peña Nietu, který byl v roce 2012 zvolen
opět za stranu PRI. AMLO byl zvolen za stranu Movimiento Regeneración Nacional (Hnutí
za národní obrodu)44, dále jen MORENA, kterou založil. 1. prosince 2018 se López Obrador
ujal svého úřadu, a i od něj se čekají další velké změny, které by z Mexika měly udělat
demokratičtější zemi.
Demokracie v Mexiku si v řadě akademických studií či ve zprávách mezinárodních
lidskoprávních organizací vysloužila různé deskriptivní přívlastky. Například zpráva
organizace Artículo 19 o lidskoprávní situaci v zemi z roku 2017 nese název „Falešná
demokracie, nic k ocenění“45. Lorenzo Meyer (2016) označuje mexickou demokracii jako
autoritářskou demokracii. V současném systému Mexika visí příliš mnoho prvků
popírajících ideu demokracie, a tak i přesto, že v Mexiku oficiálně demokracie zavedena je,
Meyer popírá její opravdovost a poukazuje na řadu autoritářských prvků jako jsou korupce
ve vysokých politických patrech, vraždy novinářů a ochránců lidských práv, neexistence
svobody slova v praxi, cenzura, spolupráce vlády a zločineckých drogových kartelů, a

43

Často referován jako AMLO – první písmena jeho jmen a příjmení.
Občas do češtiny překládáno jako Hnutí národní obrody.
45
Democracia simulada, nada que aplaudir. Dustupné online na https://articulo19.org/nadaqueaplaudir/.
44
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zejména beztrestnost. Přestože jsou výše zmíněné přímé násilí a otevřená cenzura ze strany
státu na ústupu, neznamená to, že by úplně vymizely (Meyer, 2016).

1.2.2 Mexická demokracie a média
A jaký má tento fakt vliv na mexický mediální prostor? Guerrero a Márquez-Ramírez (2014)
označují působení národní vlády jako jeden z hlavních faktorů ovlivňujících mediální realitu
v Mexiku. Závislost médií na státu v Mexiku potvrzuje i Waisbord (Waisbord, 1995). Po
desetiletí byl vztah mezi médii a státní mocí v Mexiku definován na základě podnikatelského
modelu. Politický režim poskytoval nejrůznější výhody a ochranu médií a jejich
ekonomických zájmů výměnou za podporu politických zájmů jednotlivých politických
představitelů, úřadů či celých stran (Guerrero, 2010). Hallin a Papathanassopoulos (2002)
dodávají, že stát hraje hlavní roli v národní ekonomice. Mexičtí vlastníci médií v rámci
kapitalistického přístupu pochopili, že politický vliv je nezbytný pro úspěch v byznysu
(Hallin a Papathanassopoulos, 2002).
Výsledkem historického proplétání oblastí politiky a mediálního systému je na jedné straně
vysoký stupeň koncentrace médií poháněný tržně orientovanými politikami a na straně druhé
fakt, že se znovu objevují státní intervence v reformách médií. V obou můžeme vidět znaky
klientelismu a diskrečního a nerovného uplatňování regulací a práva. V celé Latinské
Americe můžeme být svědky toho, že v posledních čtyřech desetiletích politické změny a
klíčové instituce významně ovlivnily mediální systémy v celém regionu (Guerrero a
Márquez-Ramírez, 2014). Normou v mnoha zemích Latinské Ameriky, včetně Mexika,
zůstává také politická polarizace. „Přetrvávají rysy bezuzdné síly prezidentského systému a
převládající politická struktura je formována nedůvěrou občanů, cynismem politiků,
korporativistickými vztahy a klientelismem“ (Power, 2005; Hallin, 2004 v Guerrero a
Márquez-Ramírez, 2015: 140). Teorie říká, že demokratická média jsou podporována
silnými státními institucemi a mohou se spolehnout na tiskové zákony, které podporují
spravedlivou a zodpovědnou žurnalistiku, nebo na dodržování veškerých lidských práv v
zemi (Waisbord, 2007 v Guerrero a Márquez-Ramírez, 2014). Nicméně v realitě, která
zahrnuje nefungující instituce a problémy s vynucováním práva, spadají média do pasti
soukromých zájmů (Guerrero a Márquez-Ramírez, 2014).
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Vidíme tedy, že stát hraje podstatnou roli ve formování i působení mexických médií, nyní
se práce soustředí na hlavní kategorie zásahů státu do mediálního sytému.

1.2.3 Vlastnictví médií
1.2.3.1 Veřejnoprávní média
„Nejpodstatnější formou státní intervence je vysílání veřejné služby“ (Hallin a Mancini,
2008: 69). Veřejnoprávní média jsou ve většině států, včetně Mexika, definována zákonem
(Trejo Delarbre, 2005). Účelem veřejnoprávních médií je výkon veřejné služby společnosti
v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, zajištění přístupu k informacím, kultuře,
vzdělání a zábavě. Média veřejné služby nejsou státem kontrolována, nýbrž zřizována, a na
rozdíl od soukromých médií není jejich účelem zisk nebo nabytí moci (Trejo Delarbre,
2005). UNESCO ve své publikaci o veřejnoprávním vysílání volí tuto formulaci:
„Veřejnoprávní vysílání je místem setkávání, kde jsou všichni občané vítáni a zároveň
považováni za rovnocenné. Je to informační a vzdělávací nástroj vytvořený pro všechny a
přístupný všem, bez ohledu na jejich společenské nebo ekonomické postavení“ (UNESCO)46.
Alcaráz definuje veřejnoprávní vysílání jako „všechny systémy, zařízení a kanály, které
nezávisle na svých obsazích vytvářejí estetické produkty s veřejným a naučným zájmem“
(Alcaráz, 2009: 106). Veřejnoprávní média by měla reflektovat potřeby a zájmy (informační,
naučné, kulturní) všech složek veřejnosti a měla by také všem být přístupná (Alcaráz, 2009:
106).
Média veřejné služby jsou nezbytným zdrojem protiváhy komerčnímu modelu, který
v Mexiku dominuje (Trejo Delalbre, 2015). Většina médií v zemi je opravdu vlastněna
soukromě, zejména ty s největším dosahem. Mezi nejvlivnější mediální společnosti, které
ovládají většinu mediálního prostředí a ovlivňují veřejné mínění, patří Grupo Televisa a TV
Azteca. Dosah a velikost souvisí s financováním. Přestože jsou veřejnoprávní média
financovaná ze státního rozpočtu, a je tím tak zajištěn jejich provoz, odcházejí ze státního
rozpočtu velké částky i na účty médií soukromých. A tyto částky, využívané na státní
reklamu, mnohonásobně převyšují rozpočty veřejnoprávního televizního či radiového

46

Viz http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-andcommunication-materials/publications/full-list/public-broadcasting-why-how/.
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vysílání. Veřejnoprávní média v Mexiku neudávají směr mexické žurnalistiky, a vzhledem
k jejich malému dosahu se jejich studiu ani nevěnuje mnoho publikací (Trejo Delarbre,
2005; Alcaráz, 2009). Povětšinou mají edukativní a kulturní charakter, zpravodajství se
objevuje výjimečně. Mexická vláda provozuje televizní a rozhlasové stanice, a to jak na
federální, tak státní úrovni, zvláštním typem jsou pak média univerzitní (Alcaráz, 2009).
Televizní a radiové kanály provozované státními univerzitami naplňují veškeré znaky
veřejnoprávního vysílání, samy sebe tak charakterizují, i v této práci jsou řazeny do
kategorie médií veřejné služby.
Mezi nejvýznamnější veřejnoprávní média patří televizní kanál Canal Once (Kanál
Jednenáct) provozovaný Instituto Politécnico Nacional (Národní polytechnický institut),
zkráceně IPN. Většina programů stanice Canal Once je edukativní a kulturní povahy, na
rozdíl od dalších veřejnoprávních kanálů však v jeho portfoliu najdeme také zpravodajský
pořad Once Noticias. Dalším větším kanálem je Canal 22 (Kanál 22), který provozuje
Ministerstvo kultury47, a vysílá z hlavního města Cuidad de México. I Canal 22 se soustředí
na kulturní programy. Obě stanice jsou součástí Red de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales de México (Síť vzdělávacího a kulturního radiového a televizního
vysílání Mexika). Tato síť čítá 50 televizních a radiových systémů veřejnoprávního vysílání,
které jsou provozovány vládami jednotlivých mexických států, vzdělávacími institucemi
nebo občanskými společnostmi (Alcaráz, 2009).
V rámci univerzitních médií jsou násobně častější vysílání rádiová než televizní. Mezi hlavní
univerzitní televize patří TV UNAM největší mexické veřejné univerzity Universidad
Nacional Autónoma de México (Mexická národní autonomní univerzita), dále jako UNAM 48
a Canal 53 (Kanál 53), televizní kanál provozovaný Universidad Autónoma de Nuevo León
(Autonomní univerzita Nuevo León49), zkráceně UANL. Většina jejich programů se
zaměřuje na vzdělávací programy pro studenty univerzity a na pořady charakteru kulturního
a dokumentárního.

47

Secretaría de Cultura.
UNAM je největší univerzitou nejen v Mexiku, ale v celém regionu Latinské Ameriky. V mezinárodních
žebříčcích se řadí na první místa mezi latinskoamerickými univerzitami. Přestože je financovaná státem, je
také známá svými protivládními postoji, a místní rozsáhlý modernistický kampus je častým místem konání
protivládních demonstrací a protestů.
49
Nuevo León je jeden ze států Mexika rozkládající se v severovýchodní části Mexika.
48
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UNAM provozuje také Radio UNAM, které datuje svůj vznik do roku 1937, což z něj činí
vůbec první univerzitní rádio v Mexiku. Mezi další univerzity, které provozují své radiové
stanice patří například Universidad Autónoma Metropolitana (Metropolitní autonomní
univerzita) a její UAM Radio či Radio UAT severomexické univerzity Universidad
Autónoma de Tamaulipas (Autonomní univerzita Tamaulipas50). Univerzitní rádia mají své
vlastní uskupení Red de Radios Universitarias de México (Síť mexických univerzitních
rádií). V současnosti je členem uskupení 22 rádiových stanic (Gómez a Pulido, 2011). Vilar
a Candela (1988) popisují účel univerzitního radiového vysílání jako „plnění specifických
úkolů jako jsou podpora kultury, vyvolávání zájmu o humanistický a vědecký výzkum,
zvyšování povědomí o hudbě s vysokou estetickou a kulturní hodnotou, vytváření naučných
programů pro široké spektrum veřejnosti, či nápomoc s obecnou orientací v životě“ (Vilar
a Candela, 1988: v Alcaráz, 2009: 53).
Většina veřejnoprávních médií pak spadá pod jednotlivé státy Mexika. Pro příklad: Fusión
102.5 ve mestě Tijuana, stát Baja California, Radio Lagarto ve městě Chiapa de Corzo, stát
Chiapas, Estéreo Ostmo v Salina Cruz, ve státě Oaxaca či Televisión Tabasqueña ve státě
Tabasco. Téměř každý stát provozuje alespoň jeden kanál.
1.2.3.1.1

Vývoj veřejnoprávní televize v Mexiku

Televize je nejvlivnějším médiem v Mexiku, i přes nástup elektronických médií si stále drží
své prvenství. Níže se práce věnuje vývoji veřejnoprávního televizního vysílání, a to
v souvislosti s rozvojem televize soukromé.
Veřejnoprávní televize má v Mexiku asi šedesátiletou historii. Přestože se od roku 1958, kdy
byla založena první veřejnoprávní stanice (Canal Once), rozvinul systém veřejnoprávních
stanic, rozrostla se celková infrastruktura a zvýšila se jejich sledovanost, dělo se to vše
v pozadí rozvoje stanic soukromých. Alcaráz charakterizuje historii mexického
veřejnoprávního vysílání jako plnou“ paradoxů, hledání a ústupků“ než „vyváženosti a
pokroku“ (Alcaráz, 2009: 110). V roce 1969 vznikla Comisón de Radiodifusión (Komise pro
radiové a televizní vysílání) a chvíli na to vznikla Red Federal de Televisión (Federální síť
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televizního vysílání). Stát schválil velké dotace pro veřejnoprávní vysílání, ty ale nakonec
skončily na účtech televizí soukromých. V roce 1972 vznikl Canal 13 (Kanál 13), jehož
koncesi získala Corporación Mexicana de Televisión (Mexická televizní společnost). Canal
13 nabízel kulturní programy, rozhovory, kulaté stoly a romány zpracované pro televizní
vysílání. V roce 1983 pak vznikl Instituto Mexicano de la Televisión (Mexický institut
televize), zkráceně Imevisión. Ten ve své fungování začlenil i Corporación Mexicana de
Televisión a vedle kanálu Canal 13 začal provozovat Canal 7 (Kanál 7) a Canal 22 (Kanál
22). Všechny se stále věnovaly kulturním a naučným programům. Televizní vysílání ve
svých počátcích přinášelo velké množství vlastní tvorby. Díky Imevisiónu začalo
veřejnoprávní vysílání posilovat, čímž se dostáváme ke zlomovému bodu, začalo velmi silně
konkurovat největší soukromé televizní společnosti Televisa51. V tomto konkurenčním
prostředí ale Imevisión postupně začal upouštět od vlastní tvorby a začal přijímat komerční
model vysílání. Zlom pak přišel v roce 1993, kdy po dvaceti letech fungování byly dva
kanály Imevisiónu rozpuštěny, vydraženy a prodány podnikateli v oblasti médií Ricardu
Salinas Pliegovi, který v témže roce založil společnost Televisión Azteca, S.A. de C.V.,
známou jako TV Azteca (Alcaráz, 2009, Trejo Delarbre, 1989). TV Azteca začala se stanicemi
Canal 7 a Canal 13, postupně rozšířila své portfolio a svůj vliv, a dnes společně s Televisou
tvoří v Mexiku vlivný duopol (Guerrero, 2010). Canal 22 zůstal pod taktovkou mexické
vlády, jak je tomu dodnes, a je součástí Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de
México (Národní rada pro kulturu a umění v Mexiku), zkráceně CONACULTA.
Celou situaci ohledně Televisy a TV Azteca ale můžeme interpretovat i jinak. Hallin a
Mancini ve své knize Systémy médií v postmoderním světě analyzují liberalizační a
deregulační procesy zemí Středomoří. Půjčují si Traquinovu frázi „divoká deregulace“
(Traquina, 1995 v Guerrero a Márquez-Ramírez, 2015: 141), kterou označil deregulaci
v Portugalsku. V Latinské Americe můžeme pozorovat něco podobného. Reformy
osmdesátých a devadesátých let přinesly deregulaci a zesílily moc konglomerátů, které již
mediálnímu trhu dominovaly. V Mexiku to byla Televisa a TV Azteca. Televisa byla až do
roku 1993 jedinou soukromou televizní stanicí na národní úrovni v Mexiku. 17. prosince
1992 pak byla podepsána Severoamerická dohoda o volném obchodu52 mezi Spojenými státy
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Zkratka Televisión via satélite (Televize přes satelit).
Známá jako NAFTA z anglického North American Free Trade Agreement.
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americkými, Kanadou a Mexikem. Po podepsání se Spojené státy a Kanada dožadovaly větší
konkurence v audiovizuálním sektoru. Došlo tedy ke vzniku TV Azteca. Na základě tohoto
požadavku odkoupil Ricardo Salinas Pliego odkoupil Imevisioń, státní televizní společnost
a agenturu federální vlády, která provozovala dvě národní sítě a další lokální stanice
v městech Ciudad de México, Chihuahua, Ciudad Juárez a Monterrey. V devadesátých
letech docházelo v Mexiku k privatizaci v mnoha sektorech, a tak i Imevisión vláda prodala
ve vidině větší finanční udržitelnosti. Zpočátku se s velkými nadějemi očekávalo, že vznik
TV Azteca přispěje k větší pluralitě a konkurenci v mexickém mediálním prostředí. To se
však nestalo. TV Azteca v podstatě zopakovala historii Televisy a společně momentálně tvoří
jeden z nejsilnějších vysílacích doupolů na světě a mají kontrolu nad mediálním sektorem
v Mexiku (Guerrero a Márquez-Ramírez 2015: 141).
Od roku 2000 vznikly další kanály veřejnoprávního vysílání: Canal del Congreso
(Kongresový kanál), který provozuje Národní kongres. Canal del Congreso vysílá zasedání
obou komor kongresu. Dále je to Canal Judicial (Soudní kanál) spadající pod Nejvyšší
soudní dvůr a jeho posláním je představit společnosti opatření přijatá Nejvyšším soudním
dvorem. V roce 2005 spustilo Ministerstvo školství Aprende Tv53 doplňující vzdělávací
kanály Canal Once a Canal 22 (Alcaráz, 2009; Canal Judicial; Canal del Congreso; Aprende
Tv).
Typy veřejnoprávního vysílání v Mexiku

Jak je tedy vysvětleno výše, veřejnoprávní vysílání v Mexiku se podle provozovatele skládá
z pěti typů:
1) Provozované státními univerzitami – např. TV UNAM, Radio UAT
2) Provozované Národním kongresem – Canal del Congreso
3) Provozované Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství – např. Canal 22
(CONACULTA), Canal Once (IPN), Aprende Tv (SEP)54
4) Provozované Nejvyšším soudním dvorem – Canal Judicial
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Ze španělského aprender, česky naučit se.
Secretataría de Educación Pública (SEP).
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5) Provozované vládami jednotlivých států Mexika – např. Fusión 102.5, Radio Lagart,
Estéreo Ostmo
1.2.3.1.2

Rozpočty veřejnoprávního vysílání v Mexiku

Rozpočty veřejnoprávních médií jsou velmi nízké. Mezi nejnižší patří například roční
rozpočty médií univerzit, například Universitaria de Nuevo León (100 000 pesos55) nebo
Universidad de Baja California (6 milionů pesos). Do střední kategorie pak patří televize
provozované jednotlivými státy, například Chiapas, Cuernavaca, Oaxaca, Puebla a další
s ročním rozpočtem v rozmezí 10 – 60 milionů pesos. Největší rozpočty veřejnoprávních
televizí mají Canal Once nebo Canal 22, asi 150 milionů pesos (Alcaráz, 2009: 113-115).
Pro srovnání, prezident Fox utratil jen za reklamní spoty v soukromých televizích v období
leden – květen 2006 částku 709 milionů pesos (Proceso, 2006)56.
Je očividné, že veřejnoprávní televize v Mexiku nemůže ani v nejmenším konkurovat
soukromým. Sama vláda upřednostňuje soukromá média před svými a dělá vše pro to (tedy
například schvaluje malé rozpočty), aby se dosah veřejnoprávního vysílání přinejmenším
nezvyšoval.
Výše jsem vysvětlila situaci veřejnoprávních médií. Přesto Guerrero a Márquez-Ramírez
(2014), kteří se dlouhodobě věnují studiu mediálního prostředí regionu Latinské Ameriky
mluví o absenci veřejnoprávních médií a citují Matose: „Absence veřejnoprávních médií,
které by vyvažovaly převahu soukromých sítí a postavily se převaze populárně vzdělávacího
vysílání, trivializaci politiky a předpojatosti v médiích, jsou otázkami trvalého znepokojení“
(Matos, 2012 v Guerrero a Márquez-Ramírez, 2014: 142).
I přesto, že existuje velký počet veřejnoprávních médií, jejich dosah se s dosahem
soukromých nedá srovnávat – zde je důležité vzít v potaz, že samotné jejich zaměření na
kulturní a naučné programy zužuje jejich cílovou skupinu. V zemi, jejíž počet obyvatel je
130 milionů, je i toto množství veřejnoprávních médií zanedbatelné. Můžeme tedy mluvit o
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Směnný kurz je cca 1 MXN = 1,3 CZK.
Viz: https://www.proceso.com.mx/218008/denuncia-el-pri-a-fox-ante-fepade.
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obrazné absenci veřejnoprávních médií, a to v tom smyslu, že nepředstavují dostatečnou
konkurenci médiím soukromým.

Jak již bylo zmíněno, mexickému mediálnímu prostředí vévodí média soukromá. Jejich
působení se věnují následující části práce.

1.2.4 Klientelismus
Klientelismus. Jeden z klíčových problémů Mexika a zároveň jeden ze zásadních rysů
mexického mediálního prostředí. „Klientelismus podporuje vztahy založené na neformální
výměně, a tím oslabuje účinnost právních rámců“ (Eisenstadt a Rioniger, 1984 v Guerrero
a Márquez-Ramírez, 2015: 151). Sociologický slovník definuje klientelismus jako
„neoficiální fungování mediální instituce, které je založeno na protekci určitých osob či
skupin nebo na podporování jejich cílů výměnou za určité výhody“ (Jandourek, 2012: 125).
Hallin a Papathanassopoulos (2002) vidí klientelismus jako ústřední prvek, který definuje
vztah mezi politickým a mediálním systémem v zemích Latinské Ameriky. „Klientelismus
je založen na kontrastu s fungující občanskou společností, ve které je přístup ke zdrojům
založen na rovnosti před zákonem“ (Legg, 1975; Graziano, 1973; Leal, 1977; Eisenstadt and
Lemarchand, 1980; Mouzelis, 1980; Eisenstadt and Roniger, 1984; Roniger and GünesAyata, 1994; Gellner and Waterbury, 1977; Fox, 1994; Charalambis, 1989, 1996;
Kourvetaris and Dobratz, 1999 v Hallin a Papathanassopoulos, 2002: 185). Klasická forma
klientelismu propojuje dvě strany, je založená za závislosti jedné na druhé vzájemně.
S rozvojem národní politické situace v Mexiku se rozvíjely i politické strany a
centralizovaná administrativa, a propojením s protekčními vztahy vznikla komplexnější
pyramida klientelismu – typickým příkladem je politická strana PRI a její fungování (Purcell
1981; Cornelius, 1996 v Hallin a Papathanassopoulos, 2002: 185). „V zemích s historií
klientelismu tíhne judikatura a administrativní aparát ke stranické politizaci“ (Rossetti,
1994; Pasquina, 1996; Colomer, 1996 v Hallin a Papathanassopoulos 2002: 186).
Klientelistické vztahy mezi mediálními a politickými elitami jsou v Mexiku běžné. A pokud
se jedna strana pokusí distancovat, musí počítat s následky. V Mexiku je takovým příkladem
periodikum El Universal, na který vláda uvalila daňové poplatky po tom, co se začal
distancovat od vládnoucí strany (Hallin a Papathanassopoulos, 2002: 187).
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Předpoklad liberálních teorií, že soukromá média slouží nejlépe veřejnému zájmu, přináší
pluralitní informace, monitorují zneužívání politické moci a jsou nezávislé na vládě,
v Mexiku uplatňovat nelze (Guerrero a Márquez-Ramírez, 2015). Propojování politických a
mediálních elit, vztahy založené na vzájemném obohacení, protekci a protkané korupcí jsou
v Mexiku velmi časté. Je dokonce běžné, že sami mediální magnáti aspirují na politické
pozice, a nejednomu se to již podařilo.
1.2.4.1 Vládní reklama
Dalším z typických atributů mediálního prostředí Mexika je vládní reklama. Mexická vláda
vkládá velké částky do reklamy v médiích, tedy do své vlastní propagace. Ať už se jedná o
prezentování svých programů, vyzdvihování svých úspěchů, představování učiněných
vládních kroků v pozitivním světle, propagaci jednotlivých politiků nebo zajištění mlčení o
určitých kauzách, hovoříme zde o jednom z nejcharakterističtějších rysů mexické gobierno57
ve vztahu k médiím (Valdez Cárdenas, 2016; Hernández Ramírez, 2011). Nepřehlédnutelné
působení státní reklamy úzce souvisí s tím, že v Mexiku nebyly nikdy soukromé reklamní
trhy silné natolik, aby samostatně podporovaly složité mediální struktury. To platí zejména
pro média tištěná. Čtenost byla historicky v Mexiku vždy na nízkých číslech, většina čtenářů
patřila k bohatším a vzdělanějším společenským vrstvám. Je tedy nemožné, aby takto elitně
orientovaný tisk přežil pouze z příjmů soukromé reklamy nebo předplatného. Tisk, i ten
který sám sebe označuje jako nezávislý, je v mnoha případech odkázán na financování
z vládní reklamy. Na něm závisí samotná existence velkého množství mexických médií
(Adler, 1993; Guerrero a Márquez-Ramírez, 2014; Hallin a Papathanassopoulos, 2002; Trejo
Delarbre, 2015; Waisbord, 2007). Samozřejmě existují média nezávislá, jedná se ale spíše o
výjimky, o těch podrobněji níže. Ačkoli jsou soukromé televizní sítě úspěšné, tržně řízené
společnosti s mezinárodním dosahem, i ony mají nezanedbatelné zisky státní reklamy. Totéž
platí o vysílání rádiovém. Obchody se státními agenturami se zvyšují zejména v období
voleb. Tak jako všude na světě, i v Mexiku využívají politici moc médií, aby se zviditelnili
a prostřednictvím reklamy v médiích získali potřebné hlasy. Státní reklama ovlivňuje jak
média národní, regionální, lokální, tak komunitní a média se čtenářstvem úzce profilovaným.
Státní reklama slouží vládě k udržení vlivu ve společnosti (Guerrero a Márquez-Ramírez,
2014; Knight Center, 2018; Trejo Delarbre, 2015).
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Za poslední čtyři roky utratila mexická federální vláda za reklamu v médiích dvě miliardy
amerických dolarů. Na reklamu do televize připadlo 35 % z celkové částky, radiové vysílání
obdrželo 19 %, následoval tisk se 17 %, online média pak z celkových dvou miliard dostala
6 % (FUNDAR, 201858). Hlavními příjemci jsou největší média, která mají často
s politickými vrstvami nejužší vztahy. Největší podíl obdržel dominantní hráč na trhu
Televisa (17 %), následovala TV Azteca (9,8 %), mezi tištěnými médii drží prvenství El
Universal (2,7 %), a z rádií pak Grupo Fórmula59 (2,7 %) (FUNDAR, 2018).
V Mexiku existuje více než tisíc oficiálně registrovaných médií, které mohou být příjemci
státní reklamy, nicméně 40 – 50 % z investovaných dvou miliard připadne desítce
nejvlivnějších z nich. Vedle výše zmíněných médií to jsou v radiovém vysílání Centro,
Imagen, MVS a Acir, z tištěných Mileno, Excélsior, Los Soles, La Jornada, La Crónica de
hoy (FUNDAR, 2018).
Dle investigativního projektu Media Ownership Monitor60 (Monitorování vlastnictví médií)
provedeném organizací Reportéři bez hranic ve spolupráci s Centro Nacional de
Comunicación Social (Národní centrum pro sociální komunikaci), zkráceně CENCOS61, je
jasná korelace mezi výší příjmů médií z vládní reklamy a obsahy médií. Jinými slovy, čím
větší částky ze státního rozpočtu médium obdrží, tím více je jeho obsah vládě nakloněn. A
naopak, čím více ve prospěch vlády určité médium působí a čím hladší vlastníkem média
spolupráce, tím větší podíl ze státních peněz dostane v dalším období. Slovy Justine Dupuy
z centra FUNDAR: „Neplatím tě, aby ses po mě vozil,“ tak charakterizuje přístup politiků
k médiím (Artículo 19, 2018)62. Při této spolupráci ale profitují obě strany. Politikové si
prosazují své zájmy, zajišťují si svou viditelnost a pozitivní mediální obraz, média dostávají
peníze a jejich vlastníci se někdy sami dostanou do politiky. Hlavní roli hraje touha po moci
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FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación (Centrum analýzy a výzkumu). Centrum se věnuje tématům
souvisejícím s demokracií a aktivním občanstvím.
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Grupo Fórmula provozuje přes sto radiových stanic v Mexiku a Spojených státech amerických, patří mezi
mediální společnosti, které mají největší vliv na mexické posluchače. Novináři a komentátoři jsou často
propojeni s největší televizní sítí Televisa. Vlastníci těchto dvou společností jsou bratranci.
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Výsledky byly publikovány v březnu 2018.
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CENCOS je mexická nevládní nezisková organizace, která se snaží o prosazování lidských práv včetně
svobody projevu, práva na informace a usnadňování přístupu k médiím a komunikačním prostředkům.
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Video organizace Artículo 19, dostupné online zde: https://articulo19.org/nadaqueaplaudir/.
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a penězích. Dostáváme se tedy do bludného kruhu, respektive do situace v byznysu
označované jako win-win – výhodné pro obě strany – jak pro vlastníky médií, tak pro
politiky. A kdo v této situaci tratí? Společnost.
Projekt Media Ownership Monitor analyzoval 42 médií63 v Mexiku. Z nich 38 čerpalo
peníze ze státní reklamy. Zbylá čtyři, bez příjmů ze státní pokladny, byly Aristegui Noticias,
Sin Embargo, Animal Político a Proceso (Media Ownership Monitor64).
1.2.4.2 Nezávislá média
Vliv a propojení jsou znatelné. To ovšem neznamená, že v Mexiku neexistují nezávislá
média, která právě proti klientelismu, korupci a bezpráví bojují, a často na ně upozorňují.
Jedním z mála médií s relativně vysokou čteností, které však nepřijímá peníze z vládní
reklamy v rámci proklamování své nezávislosti, a které je častým kritikem vládních počinů,
je internetové médium Animal Político65.

Portál často přináší investigativní kauzy

politických představitelů jak na lokální, tak národní úrovni a pouští se do případů spojených
s drogovými kartely a dalšími zločineckými organizacemi (Animal Político, 2018; Media
Ownership Monitor, 2018).
Na „černém listu“ u vládních představitelů jsou vedle portálu Animal Político také další
internetová média kritická k působení mexické vlády, jako např. zpravodajský a analytický
portál Aristegui Noticias6667 či Sin Embargo68. Vysoká návštěvnost jim otevírá brány
k reklamě komerční. To platí i o vlivných tištěných médiích, jako např. Reforma nebo
magazínu Proceso, která si taktéž udržují nezávislou redakční politiku. Proceso zároveň
provozuje úspěšný internetový portál69 (Media Ownership Monitor, 2018).
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Vzorek byl vybrán tak, aby byl reprezentativní.
Viz https://mexico.mom-rsf.org/es/.
65
Online zde https://www.animalpolitico.com/.
66
Carmen Aristegui je jednou z nejuznávanějších mexických novinářek. Působila v řadě soukromých médií,
ze kterých nadobro odešla po cenzuře ze strany MVS a založila svůj zpravodajský a analytický portál Aristegui
Noticias, jehož heslem je „Jakýmkoli způsobem, žurnalistika ve svobodě.“
67
Online zde https://aristeguinoticias.com/.
68
Online zde https://www.sinembargo.mx/.
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Online zde https://www.proceso.com.mx/.
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Zde je důležité si povšimnout, že na rozdíl od jiných států, nezávislá média v Mexiku
upřednostňují komerční reklamu. Důvěru čtenářů si tato média získala zejména historií
novinářů, kteří v nich pracují. Vzhledem k celému nastavení společnosti se právě korupcí
propletené vládní vrstvy, často spolupracující s drogovými kartely, berou jako hlavní
ohrožení nezávislosti médií.
1.2.4.3 Skrytá reklama
Vedle formální reklamy je tu také reklama skrytá, pramenící z nejrůznějších skrytých
spojenectví přinášejících výhody jak mediálním, tak politickým elitám. V případě skryté
reklamy se může jednat i o jednotlivé novináře. Doposud byla zmíněna pouze reklama
oficiální, financovanou ze státního rozpočtu. Identifikace skryté reklamy je obtížnější.
Taková reklama není přiznaná ve veřejných zdrojích. Projevuje se například ve formě
rozhovoru s politikem a jeho fotografií na titulní straně periodika či magazínu, případně
článku vyzdvihujícího, jakoby mimochodem, pozitivní činy určitého politika. Na tom by
nebylo nic špatného, kdyby za tím nestály špinavé peníze a oportunismus (Guerrero a
Márquez-Ramírez, 2015). Adrián López z novin Noroeste zdůrazňuje, že čtenář, divák či
posluchač musí vědět, zda je to, co mu médium předkládá, reklama, nebo součást vlastní
nezávislé tvorby média, a dodává „Reklama není žádný zločin, ale musí být transparentní“
(Artículo 19, 2018)70.
Podplácení je různé, někdy jde shora, peníze dostane šéfredaktor, a ten pak rozhoduje o
náplni článků, jindy se jedná o „obchod“ mezi jedním politikem a jedním redaktorem
(Váldez Cárdenas, 2016). V Mexiku je známý termín gacetillas označující články, které
působí jako zprávy, ale jsou odlišeny velikostí písma a často doplněny výraznou fotografií.
Právě ty pak politikové rádi využívají. Článek, tvářící je se jako obyčejná nebo tisková
zpráva, je skrytou reklamou ovlivněnou zájmy zadavatele. Za jejich publikování vládní
instituce, politické strany či soukromí zadavatelé platí nemalé sumy. Zejména v období
voleb investují politické strany obrovské částky do reklamy, prosazují své kandidáty a snaží
se různými prostředky dostat do povědomí voličů. (Guerrero a Márquez-Ramírez 2015: 154;
Adler, 1993).
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Video organizace Artículo 19, dostupné online zde: https://articulo19.org/nadaqueaplaudir/.

32

O tom, že média mají v Mexiku vliv na politickou situaci, není pochyb. Ani o tom, že mexičtí
politici často využívají média jako nástroj k dosažení svých cílů. Právě díky zmíněným
gacetillas se k moci dostal i prezident Enrique Peña Nieto. Z relativně neznámého politika
se stal prezidentským kandidátem PRI, následovala prezidentská kampaň a úzké styky
s médii pokračovaly v době, kdy byl v úřadu. Po celou dobu byl Peña Nieto významně
podporován menšími i většími médii jak otevřenou, tak skrytou reklamou v řádech milionů
dolarů (Espino. 2009; Juárez Gámiz, 2009; Villamil, 2012 v Guerrero a Márquez-Ramírez,
2014; Fazio, 2016). K bývalému prezidentovi Peña Nietovi, který si s médii vytvořil velmi
úzký vztah, se vyjadřuje i New York Times v jedné ze svých investigativních kauz.
Konstatuje, že vláda prezidenta Enrique Peña Niety vyvíjela tlak na mexická média, aby
publikovala zprávy připravené vládními tiskovými kancelářemi, a naopak nepublikovala
zprávy, které by mohly vládu poškozovat (RSF, New York Times 71).
Delarbre (2005) tvrdí, že vládní reklama je typickou mexickou perverzí. Ačkoli v mnoha
dalších zemích je určen veřejný rozpočet pro vládní reklamu, nikde jinde politici nemají k
dispozici tolik peněz na to, aby propagovali sami sebe a své programy. Vládní reklama je
hluboce zakořeněna v mexické politické kultuře, zejména pokud jde o úzké vztahy mezi
výkonnou mocí a sdělovacími prostředky. Vládní reklama také není jakkoli regulována. Je
pro média lukrativní a v mexickém prostředí diskreční (Guerrero a Márquez-Ramírez, 2014).
K nedostatečné regulaci se vyjadřuje i Tania Montalvo (2018), editorka Animal Político.
„Nejsme jediné médium, které nedostává finance na reklamu od federální vlády, ale
domnívám se, že jsme jedním z mála, která otevřeně požadují regulaci oficiální reklamy,“
uvádí Montalvo a pokračuje: „Souhlasíme s občanskými organizacemi, které prosazují
zavedení jasných pravidel“ (Knight Center, 201872).
1.2.4.4 #MediosLibres
Animal Político ale už není jedním z mála. Iniciativa #MediosLibres spojuje stovku
nezávislých občanských organizací, výzkumných center, akademických pracovníků a
digitálních platforem a od mexického parlamentu požaduje, aby schválil zákon na regulaci
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Viz https://www.nytimes.com/2017/12/25/world/americas/mexico-press-government-advertising.html.
Viz https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-19439-innovations-content-presentation-and-collaborativework-animal-politico-shakes-mexican.
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výdajů a distribuce vládní reklamy. Hnutí vzniklo na základě stále se zvyšující míry
netransparentních státních výdajů na reklamu, jejichž distribuce je založena na
„zvýhodňování, způsobuje ekonomickou závislost médií na vládní reklamě, podporuje
samoregulaci a představuje tak ohrožení pro mediální pluralitu v zemi“ (Media Ownership
Monitor, 2018). K iniciativě se nepřipojila žádná velká média jako Televisa, TV Azteca,
MVS, El Universal, která jsou hlavními příjemci státních zdrojů.

1.2.5 Nedostatečná pluralita a mediálního duopolu
Další výzvou, které Mexiko čelí, je koncentrace vlastnictví médií, za kterou je vedle Mexika
konstantně kritizována většina zemí Latinské Ameriky. Situace je nejočividnější na poli
televizního vysílání. Šest nejvlivnějších národních kanálů pokrývá více než 60 % mediálního
trhu. Dva z nich patří společnosti Televisa (Las Estrellas a Canal 5) a další čtyři (Azteca 7,
Azteca Uno, ADN 40 a A+ TV) spadají pod společnost TV Azteca“ (Media Ownership
Monitor, 2018).
Reuters Institute označuje právě televizi jako nejvlivnější médium Mexika, je totiž hlavním
zdrojem zpráv pro 65 % mexické populace. I přes nástup internetových médií, která jsou tak
jako ve zbytku světa oblíbená zejména u mladší generace, si drží po dlouhá léta televize své
prvenství ve zprostředkovávání zpráv obyvatelům Mexika. Přestože není v žebříčcích řazena
mezi nejdůvěryhodnější médium, jak Televisa tak TV Azteca jsou dlouhodobě označovány
jako společnosti s největším politickým, ekonomickým i společenským vlivem v zemi
(Reuters Institute, 2018).
Co zapříčinilo nedostatečnou pluralitu a umožnilo mediálním gigantům Televisa a TV Azteca
tak nezkrocený rozvoj, díky kterému ovládají dnes mediální prostředí Mexika?
Vraťme se ještě k dobám autoritářského režimu v Mexiku. Už tehdy vznikly soukromé
mediální společnosti a vytvořily si s politickou scénou blízký, vzájemně prospěšný vztah,
který nedával prostor liberálním hodnotám a rozvoji kvalitní žurnalistiky. Jejich rozvoj
probíhal rychle a nekontrolovatelně (Guerrero a Márquez-Ramírez; 2015). Přelom století
přinesl další nárůst moci již tehdy největšímu mediálnímu konglomerátu Mexika, tedy
společnosti Televisa, a to právě zejména díky nedostatečné regulaci ze strany státu. Nejenže
státní politiky nezabránily koncentraci moci v mediálním systému země, a nezajistily tak
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potřebný pluralismus, ale v komerčním prostředí devadesátých let umožnily politické
aliance to, že se zprávy staly komoditou pro obchodování. Navíc si na sebe začali jednotliví
politici a politické strany házet špínu skrze média navzájem. Blízké vztahy s médii se pro ně
stávali čím dál důležitější. Politické skandály a konflikty, často vymyšlené, přibarvené,
vyprávěné jen jednou stranou, napomáhaly zvyšovat ratingy a počet prodaných výtisků
(Hallin a Mancini, 2004 v Guerrero a Márquez-Ramírez, 2015).
„Liberální teorie médií tvrdí, že tržní síly mohou narušovat autoritativní média nebo ukončit
vládní kontrolu informací, zároveň podporují takové politiky, které zajišťují pluralismus,
podporují redakční autonomii a zasazují se o prosazování silné role
veřejnosti“ (Guerrero a Márquez-Ramírez 2015: 114). V Latinské Americe se stal pravý
opak. Rodinné vlastnictví médií zůstává i po nástupu tržních sil, mediální elity jsou de facto
součástí mocenské struktury na národní i regionální úrovni, převládá vzájemná náklonnost
mezi médii a politickými elitami, mediální organizace jsou nadále velmi závislé na politické
reklamě, což je činí poddajné vůči politickým agendám a obecně řečeno, média plní svou
roli hlídacího psa pouze selektivně, tedy ve chvílích, kdy jsou ohroženy jejich vlastní zájmy
(Guerrero, Márquez-Ramírez 2015).
Mohou tedy tržně orientované a státem chráněné politiky zaručit pluralismus a diverzitu
médií? Mohou, ale v Mexiku se tomu zatím tak nestalo. Místní politiky a regulace jsou
nastaveny tak, aby ochraňovaly dominantní hráče, čímž se v podstatě zabraňuje vzniku
konkurenceschopných, zdravých, diverzifikovaných a pluralitních trhů, zejména pokud jde
o vysílání (Guerrero a Márquez-Ramírez 2015; Hernández Ramírez, 2011; Valdez Cárdenas,
2016).

1.2.5.1 El modelo liberal capturado
Manuel Alejandro Guerrero a Mireya Márquez-Ramírez (2015) poukazují na to, že
spojenectví mezi médii a politickými elitami zapříčiňuje dvě věci: koncentraci médií a
legitimizaci politické moci médii. Zavádějí termín el modelo liberal capturado – tedy volně
do češtiny přeloženo jako zachycený liberální model, kterým popisují mediální systém
Mexika a dalších zemích Latinské Ameriky. Pojmem chtějí vysvětlit, že místní média jsou
povahy liberální, neboť jsou navržena na základě modelu soukromého financování a jsou
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řízena trhem, ale současně jsou capturados, tedy zachycena v síti politických, ekonomických
a vládních zájmů, nejsou tedy poháněna zájmy veřejnými. Akademici tak důrazňují nutnost
silnější regulace a zesílení chybějícího informativního charakteru mexických médi
(Guerrero a Márquez-Ramírez 2015).
V prostředí, kdy sami politici potřebovali média pro prosazování svých zájmů a neměli
zájem na podpoře jakýchkoli regulací, v prostředí, ve kterém tržně orientovaná ekonomika
byla na vzestupu a majitelé Televisy a politikové tvořili jednu strukturu, dařilo se pěstování
koncentrace mediální moci.
1.2.5.2 Telebancada
Jak již bylo zmíněno v souvislosti se státní reklamou, není výjimkou, že jsou majitelé
vysílacích koncesí zároveň zákonodárci. To je patrné u vysoce postavených manažerů dvou
dominantních televizních společností Televisa a TV Azteca. Například Lorena Corona
Valdes (Televisa) a Tristán Canales (TV Azteca) zastávali vysoké funkce v televizních
společnostech a zároveň byli členy parlamentních výborů jako Direción General de Radio,
Televisión y Cinematografía (Hlavní správa pro rádio, televizi a kinematografii). Celá
situace došla až do bodu, že počet lidí typu Corona Valdes a Canales, tedy počet
reprezentantů mediálních společností či s nimi propojených nejrůznějšími vazbami,
převyšoval počet zástupců menších politických stran, a to jak v Senátu, tak v Poslanecké
sněmovně. Přítomnost zástupců s vazbami na mediální prostředí není pro Mexičany
neznámým jevem. Ti pro tuto skupoinu mají označení Telebancada73. Telebancada odkazuje
na „skupinu zákonodárců s vazbami na vysílací společnosti, kteří Kongresu jednají ve
prospěch těchto společností“ (Mejía Barquera, 2015 v Méndez Forssell, 2017: 261). Ve
volbách 2012 bylo zvoleno do Kongresu 20 kongresmanů a kongresmanek, kteří byli
přímými nebo nepřímými zaměstnanci společností Televisa nebo TV Azteca (Mendez a
Laguna, 2009). Slovy Ivonne Velasco, mexické novinářky a akademičky: „Kongres je
v rukou Telebancady“ (Velasco, 2015 v Méndez Forssell, 2017: 261).
1.2.5.3 Ley Televisa (Zákon Televisa)
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Spojení španělských slov televisión (televize) a banco (lavička).
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V Mexiku probíhala celá řada diskuzí o nutnosti reformy mediálního systému (Guerreroa
Márquez-Ramírez, 2015). Vliv velkých mediálních společností ale mezitím sílil, politická
scéna vlivná média spíše podporovala, než aby je korigovala, a pak se do již tak složitého
vztahu mezi vládou a médii vložil organizovaný zločin. Každým rokem je tedy situace
složitější. Pro příklad uveďme jeden pokus o reformu mediálního prostoru v Mexiku.
Kontroverzní reforma Ley Televisa z roku 2006 označuje změny, které se týkají dvou
zákonů, a to Ley Federal de Telecomunicaciones (Federální zákon o telekomunikacích) a
Ley Federal de Radio y Televisión (Federální zákon o rádiu a televizi). Zákon byl přijat těsně
před koncem volebního období prezidenta Vincenta Foxe 74 (PRI) Poslaneckou sněmovnou75
prakticky jednomyslně během pár minut bez předchozího čtení, což je i na Mexiko velmi
neobvyklé. Něco takového se stalo poprvé v historii Mexika. Následně byl zákon schválen
Senátem. Prezident mohl zákon vetovat (Ministerstvo komunikace a dopravy označilo zákon
jako protiústavní), ale neučinil tak, a zákon vyšel 11. dubna 2006 v platnost. Kontroverze
zákonu spočívá v deregulaci digitálního prostoru, který má být přidělen do správy dvou
národních televizních sítí v zemi, kterými jsou právě Televisa a TV Azteca. Zákon jim
přiznává veřejné statky patřící vládě, tedy celé digitální frekvenční spektrum, a to bez nároku
na peněžní odměnu. Změněn byl totiž článek 28. zákona. Dříve vše fungovalo na základě
koncesí, které uděloval stát a za které jednotlivá média musela platit. Zákon vše změnil tak,
že koncese automaticky přidělil Televise a TV Aztece na dvacet let s automatickým
obnovením po uplynutí této doby. Reforma zákona souvisela s digitální konvergencí
mediálního prostředí Mexika. Šlo zejména o to, kdo a jak bude využívat frekvence na přenos.
Reforma přišla, ale mediální prostředí Mexika bylo ještě více položeno ro rukou Televisy a
TV Azteca. Zákon byl o 15 měsíců později zrušen Nejvyšším soudním dvorem76 a byl
označen jako protiústavní (Trejo Delarbre, 2008; Madrazo Lajous a Zambrano Porras, 2007,
Guererro a Márquez-Ramírez, 2014).
Obecně se předpokládá, že předpisy, regulace či politiky mediálního sytému jsou jasně
uzákoněny jako součást širšího právního státu a že jejich dodržování všemi mediálními hráči
je evidentní. Zde by se tedy dalo předpokládat, že svoboda vyjadřování, svoboda médií,
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Šestileté volební období Vincenta Foxe končilo v červenci 2006, zákon byl přijat v březnu 2006.
Cámara de Diputados.
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Suprema Corte de Justicia.
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pluralismus, nestrannost a další věci nezbytné pro zdravé fungování mediálního systému
jsou chráněny zákonem a podléhají nařízením a dobré vůli. V mexickém prostředí tomu tak
není. Globální trendy jdou stranou. Mexické prostředí si svůj mediální systém formuje samo.
Mediální systém, který ohrožuje samotné novináře, neplní základní role žurnalistiky jako
objektivitu, vyváženost, pluralitu, nedovoluje novinářům působit jako ochránci demokracie,
a tím ohrožuje fungování celé společnosti. Na vině je pak úmyslný nedostatek regulí,
pragmatický výkon moci, oboustranně výhodné aliance mezi mediálními barony a
politickými elitami, které se na vině podílejí. To vysvětluje, proč se soukromá média
vyvinula tak brzy a proč se koncentrace médií v celém regionu Latinské Ameriky
nezmenšuje (Guerrero a Márquez-Ramírez, 2014).

1.3 Mexiko a model polarizovaného pluralismu
Výše jsou charakterizovány zásadní intervence státu do mediálního prostředí v Mexiku.
Zásahy státu jsou jedním z parametrů, podle kterých můžeme charakterizovat mediální
systém země. Hallin a Mancini (2008) definují tři modely mediálních systémů, a to:


Středomořský model neboli model polarizovaného pluralismu



Severo/středoevropský model neboli demokraticko-korporativistický



Severoatlantický model neboli liberální

Podíváme-li se na mexické mediální prostředí optikou tohoto rozdělení, dojdeme k závěru,
že se velmi nápadně blíží modelu polarizovaného pluralismu. Tato závěrečná část první
kapitoly vysvětlí proč a zasadí výše vyložené charakteristiky do širšího kontextu.
Hallin a Mancini (2008) se ve své knize Systémy médií v postmoderním světě zabývají
regiony Evropy a Severní Ameriky. Do Severní Ameriky řadí Spojené státy americké a
Kanadu. Z geografického hlediska však na kontinent Severní Ameriky patří i Mexiko,
zároveň je Mexiko společně s Kanadou a Spojenými státy americkými členem
Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) 77. Z hlediska kulturního, historického
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30.listopadu 2018 prezidenti Mexika, Spojených států amerických a Kanady podepsali novou smlouvu
USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), která smlouvu NAFTA z roku 1994 nahrazuje.
V platnost by měla vstoupit 1. ledna 2020.
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a jazykového se Mexiko řadí do skupiny zemí Latinské Ameriky. A z hlediska vývoje
mediálního systému a jeho charakteristik taktéž. Na rozdíl od Spojených států amerických a
Kanady, jejichž mediální systém můžeme charakterizovat jako liberální, vykazuje mexické
mediální prostředí znaky převládající v modelu polarizovanému pluralismu.
Model polarizovaného pluralismu, neboli model středomořský, najdeme v Evropě například
v Řecku, Itálii, Španělsku nebo Portugalsku. Právě s těmito zeměmi sdílí Mexiko řadu
společných charakteristik, nicméně je vykazuje v daleko extrémnější podobě. Podobnosti
udává historický a politický vývoj, zejména fakt, že v jak výše zmíněných zemích Evropy,
tak v regionu Latinské Ameriky probíhal boj mezi liberální demokracií a autoritářstvím po
většinu 20. století (Hallin a Papathanassopoulos, 2002).
Hallin a Papathanassopoulos (2002) hledali společné charakteristiky zemí jižní Evropy a
Latinské Ameriky. V rámci regionu Latinské Ameriky analyzovali mediální systémy
Mexika, Kolumbie a Brazílie. Za společné prvky řadí: vývoj mediálních trhů, komentářový
typ zpravodajství, instrumentalizace, omezený vývoj žurnalistiky jako nezávislé profese a
politizaci a slabou regulaci vysílání. Nyní podrobněji ke každému z nich.

1.3.1 Vývoj mediálních trhů
Vývoj mediálních trhů se soustředí na skutečnost, zda došlo k výraznému vývoji tisku
s masovým nákladem, či nikoli. Hallin a Mancini (2008) rozdělují mediální systémy na ty,
kde se noviny s masovým nákladem šířily koncem 19. a počátkem 20. století a ty, ve kterých
tomu tak nebylo. V zemích jako Norsko, Finsko, Švédsko nebo Švýcarsko a v Severní
Americe se masový náklad v tomto období rozšířil a dodnes je náklad novin v těchto
oblastech vyšší. S vysokým nákladem souvisí skutečnost, že tisk oslovoval masové
publikum a sloužil jak ke komunikaci mezi politickými elitami a běžnými občany, tak ke
komunikaci mezi elitami. Situace na jihu Evropy byla opačná. V Řecku, Portugalsku, Itálii
nebo Španělsku se masový tisk nerozvinul. Tyto země jsou proto typické svými nižšími
náklady, což s sebou přináší i to, že byly převážně určeny užší elitě – městské, vzdělané a
politicky aktivní. Sloužily tedy spíše k diskusi mezi samotnými elitami. Noviny v tomto
regionu nebyly ziskové a často byly dotovány ze strany politických aktérů, což úzce souvisí
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s vyšším stupněm politického paralelismu a nižším stupněm novinářského profesionalismu
(Hallin a Mancini 2008).
Malý oběh novin je faktor, který rozděluje země západní Evropy a země středomořské. A
právě v tomto ohledu můžeme najít silnou paralelu mezi státy jižní Evropy a státy
latinskoamerickými. Zatímco v západní Evropě se počet pohybuje v řádech 200 – 700
prodaných výtisků na tisíc obyvatel, v jižní Evropě je mnohem nižší, a to 70 – 120 prodaných
výtisků na tisíc obyvatel (Hallin a Mancini, 2008). Mexiko, které má nejvyšší náklady
v Latinské Americe, vykazuje 97 prodaných výtisků na tisíc obyvatel (Hallin a
Papathanassopoulos, 2002). Čtenářské publikum je malé a média často cílí na vzdělanou a
politicky angažovanou střední třídu (Guerrero a Márquez-Ramírez, 2014.). V celém regionu
Latinské Ameriky se tisk nikdy nerozvinul v rámci kulturního průmyslu s masovým trhem
do takové míry, aby byl ekonomicky soběstačný (Hallin a Papathanassopoulos, 2002).
Přestože v Mexiku existuje velké množství médií ve srovnání s ostatními rozvojovými
zeměmi, cirkulace má dosah pouze milionu lidí (Adler, 1993). Zde je nicméně nutné dodat,
že v Mexiku má radiové a televizní vysílání silnou historii, a jsou tedy pro tisk silnou
konkurencí (Trejo Delarbre, 2015).

1.3.2 Komentářový typ zpravodajství
Mexické mediální prostředí má tendence k upřednostňování komentářů před neutrálním
zpravodajstvím. Zpravodajství často provázejí názory a výklady novinářů. Jednotlivé noviny
mají jasné politické tendence. I to je prvek, který spojuje jihoevropské státy
s latinskoamerickými. Tisk sloužil v zemích Latinské Ameriky politickým účelům. Velmi
dlouho měl funkci obhajovací, sloužil k prosazování zájmů. Novináři mají dodnes tendenci
vyjadřovat svůj názor, což je v Mexiku všeobecně přijímaná praxe. Nicméně je nutné dodat,
že i mediální systém Mexika prochází proměnami. Zatímco tento prvek byl nejsilnější
v dobách autoritářství, v dnešní mexické žurnalistice je patrná stoupající neutralita ve
zpravodajství. Změny jsou ale pomalé, komentářový a ideový prvek je stále znatelný (Hallin
a Papathanassopoulos, 2002).
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1.3.3 Instrumentalizace
Instrumentalizace zpravodajských médií oligarchy, politickými stranami, podnikateli,
státem či drogovými kartely je v Mexiku un hecho78. Z toho vyplývá, že je omezená i
novinářská autonomie. Novináři se čas od času musí podrobit svým pánům, tedy vlastníkům,
případně jejich spojencům. Omezená profesionalizace, která instrumentalizaci doprovází, se
projevuje i v omezeném rozvoji novinářské samoregulace, jako jsou například tiskové rady,
které jsou velmi časté v zemích severní Evropy. Zvláštním projevem je také korupce, která
je stěžejním faktorem ovlivňujícím provoz médií v Mexiku (Orme, 1997 v Hallin a
Papathanassopoulos, 2002: 182; Valdez Cárdenas, 2016).
Média v Mexiku byla po většinu své historie nástrojem spíše pro politiku než pro vydělávání
peněz. I z toho důvodu převládaly komentáře a názory před neutrálním zpravodajstvím,
s jasným cílem ovlivnit čtenáře a získat ho na svou stranu. Je tu dlouhá tradice politicky
orientované žurnalistiky (Hallin a Papathanassopoulos, 2002).

Do roku 2000 byly

prosazovány zejména zájmy PRI, která byla po celých 71 let u moci. V roce 2000 vyhrála
konkurenční PAN, v roce 2006 pak znovu PRI. Obě strany mají dlouhodobě v médiích
významný vliv (Trejo Delarbre, 1985; González Molina, 1987; Hallin 2000b; Lawson, 1999;
Orme, 1987 v Hallin & Papathanassopoulos, 2002). Zároveň se v mexické žurnalistice
projevují soukromé zájmy podnikatelů, kteří se často sami snaží dostat do politiky, případně
skrze aliance s politiky prosazovat své zájmy. Noviny v Mexiku jsou po dlouhou dobu
závislé na státu a svých vlastnících (Orme, 1997; Hallin 2000; Fregoso Peralta a Sánchez
Ruiz; 1993, Adler, 1993b; Lawson, 1999 v Hallin a Papathanassopoulos, 2002; Guerero a
Márquez-Ramírez, 2014; Váldez Cárdenas, 2016).
O absenci veřejnoprávních médií a jejímu vlivu na instrumentalizaci se shodne množství
mexických akademiků. Dle Hallina a Papathanassopoulose (2002) v Mexiku neexistují
veřejnoprávní média, zároveň můžeme pozorovat silné tendence instrumentalizace médií
soukromých. Média jsou často pod vlivem politických elit (Hallin a Papathanassopoulos
2002).

78

Fakt/jasná věc.
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1.3.4 Politizace vysílání a jeho regulace
Na rozdíl od jihoevropských států má většina zemí západní Evropy rozvinutý systém
institucí, které zcela oddělují veřejnoprávní vysílání od přímé kontroly politické většiny.
V Mexiku existuje Direción General de Radio, Televisión y Cinematografía (Hlavní správa
pro rádio, televizi a kinematografii), která spadá pod Ministerstvo vnitra, a je tak vládní
kontrolou obsahů rádia, televize a kinematografie (Hallin a Papathanassopoulos, 2002).
V zemi jsou však patrné slabé regulace soukromých televizních stanic, existuje jen malé
množství závazků veřejné služby a restrikcí komercializace a vynucování je také velmi laxní.
I tento fakt přispěl k rozvoji duopolu Televisa a TV Azteca (Hallin a Papathanassopoulos,
2002; Guerrero a Márquez-Ramírez. 2015).

1.3.5 Omezený vývoj žurnalistiky jako nezávislé profese
Vývoj profese novináře je také porovnatelný ve státech jižní Evropy a v Mexiku. O tomto
tématu více v části Status profese novináře v kapitole 2.
Mezi další prvky, které jsou společné pro státy jižní Evropy a Latinské Ameriky, patří pozdní
přechod k demokracii, klientelismus, koncentrace médií a komercializace.
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2 Vybrané atributy výkonu povolání novináře v Mexiku
2.1 Kdo je novinář?
„Kdo je novinář? To je mnohem víc než jen rétorická otázka. Je to otázka pragmatická a
nese s sebou vážné etické, právní a řemeslné důsledky“ (Black, 2010: 103). Dle Volka a
Urbánikové (2017) neexistuje jedna obecně uznávaná definice novináře. Dokonce nepanuje
obecná shoda o tom, jestli má novinář „speciální společenské poslání, spojené s obhajobou
vyšších civilizačních hodnot, nebo jde o činnost, která má primárně řemeslnou povahu“
(Urbániková a Volek, 2017: 45). V případě, že připustíme, že novinář nemá žádné
společenské poslání, očekáváme od novináře zvládání jeho řemesla, které vede k úspěšnosti
na mediálním trhu a prodejnosti, novinář tedy slouží svému zaměstnavateli, vlastníkovi
média, stejně jako výrobce bot slouží vlastníkovi továrny na boty (Urbániková a Volek,
2017).
V posledních letech je definice čím dál složitější, neb novinářská činnost přesahuje a čerpá
z „praxe jiných polí, zvláště politického a ekonomického“ (Urbániková a Volek: 45). Situaci
navíc komplikují čtyři trendy:
1) „průnik nových komunikačních technologií do kamenných redakcí;
2) přechod profesionálních novinářů do digitální sítě sítí, kde vytvářejí paralelní
virtuální prostředí, ve kterém
3) se setkávají s publikujícími laiky, kteří představují nejen široké hodnotové spektrum,
ale disponují i různou znalostní úrovní a dovednostními kompetencemi;
4) rozvíjí se tak nová veřejná sféra svého druhu, ve které se její aktéři vzájemně učí,
často formou ostré konfrontace a soupeření, jak oslovit čtenáře“ (Urbániková a
Volek, 2017: 46).
Urbániková a Volek (2017), stejně jako Davis (2010) tedy řeší novináře profesionály a laiky.
Profesionál je někdo, kdo je zaměstnán v nějakém mediu, dostává plat za výkon své činnosti
(novinářská činnost je tedy hlavním zdrojem jeho příjmů) a měl by disponovat státní nebo
profesní licencí. Laikem je pak někdo, kdo se realizuje ve veřejném světě, v poslední době
zejména díky interaktivitě sociálních sítí. Shirky to nazývá procesem masové amatérizace
(Shirky v Volek, Urbániková 2017: 46). Bežné jsou ale i slogany typu každý je žurnalistou
(Gillmori; Hargreaver v Volek, Urbániková 2017: 46).
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McNair definuje novináře jako „profesionálního komunikátora, jehož práce je
strukturovaná a utvářená širokou paletou postupů, konvencí, etických norem, omezení
danými hranicemi daný skutečností, že žurnalistika je složitý výrobní proces, který vyžaduje
promyšlenou organizaci“ (McNair, 2004: 64).
Black (2010) tvrdí, že se tradiční i netradiční novináři shodnou na závazku k pravdě a
oddanosti společnosti a zároveň se zamýšlí, že na výše zmíněném se mohou shodnout i
profese jako učitelé, politikové, sociální pracovníci – tak proč vyčleňovat novináře (Black,
2010: 104). Rodríguez (2014) pak píše o faktu, že žádný formální závazek novinářů
informovat veřejnost neexistuje. Přesto tuto odpovědnost mnoho novinářů ctí.
S obtížemi definovat to, kdo je novinář, přichází i problém s definicí, co by jeho práce měla
obnášet, a čím se novinář má řídit. Rodríguez zmiňuje, že novináři jsou si vědomi své
povinnosti řádně informovat a zajistit práva občanů na informace, přesto to v realitě nedělají
a mnoho novinářů dle jejího výzkumu79 vědomě či nevědomě porušuje základní principy
žurnalistiky (Rodríguez, 2014: 72). Otázkou však zůstává, které principy by měli sledovat.
Existuje totiž celá řada zdrojů od etických kodexů, individuálních vnímání novinářů, rad pro
rozhlasová a televizní vysílání, přes očekávání odběratelů a čtenářů, až po zákony a
prohlášení mezinárodních federací. Faktem zůstává, že většina principů může být obecně
přijímána, žádné však nejsou vynutitelné. Navíc, nic jako novinářská Hippokratova přísaha
neexistuje.
Podle Billa Kovache a Toma Rosenstiela je stěžejní úloha novináře produkovat informace,
které veřejnosti umožní být svobodnou a autonomní (Kovach a Rosenstiel, 2007). Deni
Elliott-David Ozar také ve svých myšlenkách zmiňuje důležitost dosáhnutí autonomie a
pomoc s budováním komunity, zároveň dává důraz na touhy a potřeby společnosti. Dle jeho
myšlenek by je měl novinář naplňovat skrze poskytování informací (Ozar v Black, 2010:
104). Je to opravdu tak, že by měl novinář naplňovat touhy společnosti? Nebo by právě ze

79

Výzkum se týkal analýzy žurnalistické profese, etických a profesních závazků. Výzkum probíhal v letech
2006-2013 v médiích v Madridu.
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své pozice měl hledat a předávat témata, která by samotnou společnost nenapadlo, že by je
mohla zajímat? Zde se ale už dostáváme spíše k teorii nastolování agendy.
Rodríguez (2014) konstatuje, že i přes rozličné přístupy k principům žurnalistiky,
profesionálové musí informování vnímat jako povinnost, takže právo na přístup
k informacím, které si občané mlčky přisvojily, bude uspokojeno. Povinnost novinářů je pak
o toto právo pečovat, a uspokojovat tak veřejnost. Při své práci dále musí vzít v potaz faktory
jako: „užitečnost, věrohodnost, nestrannost, veřejný zájem, profesionalita a aktuálnost“
(Rodríguez, 2014: 73). Ignorování těchto aspektů by novináře degradovalo na pouhé
„speakery“, jenž pouze přenášejí zprávy jiných osob či organizací, které se soustředí na svůj
vlastní prospěch a ignorují veřejný zájem, veřejné blaho (Rodríguez, 2014).
Black (2010) a Davis (2010) si také kladou otázkou, kdo je v dnešní době novinář. Plně
uznávají novináře jako člověka zaměstnaného v určitém médiu, pobírajícího za jeho činnost
plat, ale co bloggeři, vloggeři a podobní? Ptají se, zda i je lze považovat za novináře. A podle
čeho se definice má posuzovat? Black (2010) se k tomu staví podle toho, co novináři dělají
nebo pro koho. Rozděluje je na tradiční a netradiční. Tradiční jsou ti, kteří pracují
v tradičních mainstreamových médiích jako v tisku, rádiu a televizi. Mezi netradiční pak
zahrnuje například bloggery a fleelancery.
Jak již bylo předestřeno, profesionály a laiky odděluje i Volek a Urbániková, nicméně
dodávají, že přestože se hranice mezi těmito skupinami ztenčují, „skutečnou schopnost
oslabovat pozici žurnalistů-profesionálů má ale jen velmi úzká skupina „digitální elity“
s nadprůměrným vzděláním i příjmy, která se skutečně zabývá o problémy obce“
(Urbániková a Volek, 2017: 47).
Ani akademici, ani profesionálové, ani sami novináři se neshodnou na jedné definici. Kolik
teoretiků, tolik možných chápání profese, a ani jedna univerzální. Ve svém výzkumu se
Rodríguez (2014) ptala novinářů, jak chápou svou profesi a kde se jí naučili, což vedlo
k zajímavému výsledku – shodovali se na tom, že praxí, tedy denním vykonáváním
novinářské činnosti. Také se shodovali na tom, že by ocenili instituci, která by žurnalistický
stav definovala, a jasně určovala, kdo novinář je a kdo není (Rodríguez, 2014). Nic takového
totiž neexistuje, a je tedy těžké říci, jestli je novinář každý, kdo obdrží titul po vystudování
fakulty žurnalistiky, nebo ten, kdo byl v komunikačním médiu zaměstnán, či se snaží
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společnost informovat a hledá pravdu. Může být ale označen za novináře ten, který je
v nějakém médiu zaměstnán, avšak nenaplňuje aspekt veřejného zájmu, ani nehledá pravdu,
neslouží tedy veřejnosti? Možných dalších otátek by se mohla vynořit celá řada. Doplňme
ještě jeden pohled.
Black (2010) tvrdí, že bychom se spíš měli soustředit na to, jak novinář pracuje, než kde
pracuje, a soustředit se tak na morální a etické oblasti. Tedy zastává názor, že novinář, který
dodržuje etické postupy a morální standardy, může a má být zařazen do stavu žurnalistického
a má být jako novinář vnímán a chráněn – zejména v rámci svobody projevu.
Gant vidí žurnalistiku jako „způsob sdílení informací a myšlenek s občany. Je to životní míza
našeho politického systému a motor pro naši intelektuální vitalitu. Bez ní se neobejdeme“
(Gant v Black 2010: 114).
Definic existuje opravdu celá řada, většina z nich nehledí na novináře jako na řemeslníka,
naopak vyzdvihují jeho službu veřejnosti. Právě společenské poslání je nejčastěji zmiňováno
v souvislosti s rolí novináře.
Pro potřeby této práce vycházím z definice Volka a Urbánikové: „Novinář je profesionál,
který je pravidelně honorovaný zpravodajským médiem za pravidelný profesní výkon, který
zahrnuje sběr informací, jejich zpracování, interpretaci a distribuci v podobě komunikátorů
adresovaných masovému publiku, které sledují jako klíčové profesně etické kritérium službu
veřejnému zájmu“ (Urbániková a Volek, 2017: 54).

2.1.1 Status profese novináře
„Profese je množství jedinců vykonávajících stejnou činnost, a to dobrovolně, za účelem
vydělání si na živobytí. Jedinci otevřeně slouží morálním ideálům morálně přípustným
způsobem, nad rámec toho, co vyžaduje zákon, trh, morálka a veřejné mínění“ (Davis, 2010:
95).
Přesto je žurnalistika často z kategorie profesí vylučována. Davis (2010) zmiňuje nejčastější
důvody, proč tomu tak je: novináři nemají žádné licence; žurnalistika nemá žádné teoretické
rámce; novinář může být každý; k provozování žurnalistiky není třeba žádného speciálního
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vzdělání; je težké, až nemožné rozlišit novináře a bloggery; většina žurnalistů nejsou
nezávislými konzultanty, ale zaměstnanci, a proto postrádají profesní autonomii; novináři
neslouží klientům (jen zaměstnavateli nebo veřejnosti); většina žurnalistů není členem žádné
profesní organizace; většina žurnalistů nemá vysoký status nebo vysoké příjmy. A dodává,
že s podobnými argumenty bychom mohli dále pokračovat (Davis, 2010: 91).
Přesto většina akademiků, a zejména pak samotných novinářů, tvrdí, že žurnalistika profesí
je. Black (2010) se snaží definovat profesi skrze dvě oblasti: profesionální etiku a právo.
Tyto dvě oblasti jsou nezávislé, navzájem se překrývají a doplňují. Spojuje je to, že obě sdílí
vizi společenského dobra ve vztahu k žurnalistice, každá ale toto dobro dosahuje jiným
způsobem. „Etika se soustředí na dobrovolný charakter našeho chování, stanovuje
kategorie, principy a vzory, podle kterých může být naše chování posuzováno“ (Black, 2010:
105). To přináší těžká rozhodnutí: „ne samozřejmé volby mezi dobrým a špatným, ale právě
ty težké mezi tím, co není až tak úplně dobré a nebo co je menší zlo“ (Black, 2010: 105).
V etice80 následujeme nevynutitelné na rozdíl od práva, kde se jedná o dodržování
vymahatelného. V právu81 jsou předpisy, které jsou vymahatelné s ohledem na zachování
sociální stability (Black, 2010).
Davis definuje etiku jako: „Morálně přípustné normy chování, které řídí členy skupiny
jenom proto, že jsou členy této skupin“ (Davis, 2010: 98). Tyto normy jsou tedy pro členy
skupiny, pro nikoho jiného. A dodává, že na rozdíl od etiky, která je relativní, morálka není
(Davis, 2010).
Samotný Davis (2010) však přichází s jinou definicí profese, a to s definicí sociologistickou
a filosofickou. Upřednostňovaný sokratovský přístup v jeho díle vysvětluje, jak se aplikuje
žurnalistika a výše zmíněné důvody, nejčastěji citované, proč není žurnalistika profese, tento
sokratovský přístup všechny vyvrací (Davis, 2010). V sokratovské definici nepotřebuje
novinář žádnou licenci na výkon tohoto povolání, stačí, že sám sebe za novináře prohlásí a
je ostatními jako novinář přijatý. Také není třeba žádného formálního vzdělání, zkušenosti
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Oblast etiky se soustředí na základní lidské hodnoty a morální požadavky, na principy služby, ctnosti, péče
a důsledky – zkrátka na záležitosti charakteru a morální autonomie a sebepodmíněné úvahy o tom, jak bychom
měli jednat jeden s druhým ve světě dobrovolných vztahů“ (Black 2010).
81
Oblast práva jasně vymezuje hranice a je vymahatelné. Skrze nátlak tak vynucuje to, co etika v rámci
mravního přesvědčené a profesní cenzury nezvládne. (Black, 2010)
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může nabrat jinak. Sokratovská definice nezabraňuje ostatním nežurnalitstům dělat to, co
žurnalitisti dělají. To, že většina povolání často vyžaduje speciální výcvik ale není znakem
profese jako takové. V sokratovské definici nic žurnalistům nenařizuje být členem nějaké
profesní organizace. Žurnalisté musí sloužit morálním ideálům morálně přípustným
způsobem nad rámec toho, co vyžaduje zákon, trh, morálka a veřejné mínění (Davis, 2010).
Právě v tom se novináři odlišují od ostatních nežurnalistů, například bloggerů. Každý může
shromažďovat a šířit informace, ale profesionální novinář vyhodnocuje správnost infomací
z různých zdrojů, dbá na to, aby se vyhnul nechtěným chybám, svědomitě vyhledává témata
zpravodajských příběhů, aby upozornil na nejrůznější přečiny, přestupky proti pravidlům či
zákonu, jakmile je to možné a vždy když je to možné. Dále identifikuje zdroje, vždy se ptá
svého zdroje na důvod žádosti o anonymitu, než mu ji přislíbí, objasňuje okolnosti
jakéhokoli příslibu za výměnu informací, ujišťuje se, že nebudou zkreslovat titulky,
propagační materiály, fotky, videa, zvukové nahrávky, grafiky, citace apod. (Davis, 2010)
Novinář splňuje znaky definice profese, a měl by jako tak být vnímán a společností přijímán.
Přesto, že tato část možná přinesla více otázek než odpovědí, je důležité je vznášet. Ve
společenských vědách jsou většinou definice obtížnější než ve vědách přírodních. To, že nás
otázky nutí přemýšlet, věděl už i Sócrates, a i autorka práce je přesvědčená, že právě otázky,
pochybnosti a přemílání problému nás mohou k řešení přiblížit.

2.1.2 Mexický novinář
V teoretických pracích z oblasti Latinské Ameriky autoři definují žurnalistu jako reportéra
nebo editora, který produkuje zprávy pro média. Mediální teoretici spojují žurnalistu s prací
v masovém médiu jen ze 65 %Tento fakt je do určité míry překvapující, neb podle Mellada
se na veřejných univerzitách vyučuje žurnalistika nejen pro práci v masových médiích, ale
také pro veřejné, soukromé a vzdělávací instituce (Mellado, 2011).
Novináře definuje oficiální mexická vláda, a to takto: „novinář je pracovník, který získává
informace obecného zájmu o aktuálních událostech a tématech prostřednictvím pozorování
skutečnosti, rozhovorů s osobami s ní spojenou a osobami zajímavými pro společnost. Tyto
informace jasně uspořádává a odešle je do redakce, která je publikuje“ (Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos, 2014).
48

Zajímavý je výzkum Hanitzsche (2011), který se zaměřil na společenskou funkci
žurnalistiky82. Na základě výpovědí novinářů, jejich názorů a sebepojetí pak definuje čtyři
typy žurnalistů (Hanitzsch, 2011). Níže tyto čtyři typy popisuji typy žurnalistů popisuji a
přidávám procentuální zastoupení typu ve výsledcích výzkumu.
a) Critical change agent – jedná se o nejpočetnější typologii žurnalisty, v mexické
žurnalistice tvoří celých 33 %. Je to typ novináře, který je kritický k vládním a
ekonomickým elitám. Takový žurnalista je nakloněn k ovlivňování veřejného mínění
a nastolování politické agendy. Jeho cílem je motivovat čtenáře k politické diskuzi a
občanskému aktivismu. Nepodporuje populistický styl projevu, neklade důraz na
atraktivní témata, která jsou zrovna v kurzu.
b) Populist disseminator – Druhou skupinu (31 %) tvoří populističtí zpravodajci, kteří
se silně orientují na příjemnce zprávy. Tato skupina se zaměřuje na zprávy, které
rezonují s masovým publikem a které jsou právě tímto publikem přijímány. Jako
teprve sekundární roli vnímají funkci monitorovací. Critical change agent je tedy
zastoupen jen o 2 % více než Populist disseminator. Reprezentaci obou typů mezi
mexickými novináři můžeme tedy považovat za vyrovaný.
c) Opportunist faciliator – třetí skupinou (22 %) tvoří žurnalisti, kteří jsou
charakterističtí oportunistickým pohledem na roli zpravodajce pro společnost.
Vnímají ji jako konstruktivního partnera vlády v ekonomickém a politickém rozvoji,
často projevované tím, že vytvářejí pozitivní image vládnoucím elitám. Sami sebe
však považují za nezávislé. Takový typ žurnalisty má tendenci se vyskytovat
v autoritářském systému. Tato skupina tvoří více než pětinu z celkového počtu. Je na
podobné úrovni jako státy, které stejně jako Mexiko, překonaly autoritářský režim až
v moderní historii, což můžeme považovat za vysvětlení tak vysokého zastoupení.
d) Detached watchdog – poslední skupina (13 %) je charakteristická tím, že žurnalista
má roli nezaujatého pozorovatele, který artikuluje svůj kritický pohled na vládnoucí
a ekonomické elity. Více než jinde se tato skupina ztotožňuje s funkcí hlídacího psa
demokracie. Chtějí dát lidem dostatek nezávislých a kritických informací, aby jim

82

Hanitzsch svůj výzkum provedl v 18 zemích, jednou z nich bylo i Mexiko. Věnoval se sebepojetí novinářů,
jejich vnímání společenské role žurnalistiky a naplni práce novináře z jejich pohledu.
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umožnili udělat svobodné politické rozhodnutí. Důvodem takto nízkého výsledku
může právě být relativně nedávný posun od autoritářského řízení k demokracii, která
je běžnou v západní zemích83 (Hanitzsch, 2011).
Jako každá kategorizace, i Hanitzschova přináší zjednodušení. Situace v Mexiku je daleko
komplexnější. Podrobněji v praktické části.
2.1.2.1 Současný trend
Studie z roku 2016 provedená Mireyou Márquez-Ramírez pro organizaci Worlds of
Journalism popisuje typického žurnalistu v Mexiku jako muže, kterému je mezi třiceti a
čtyčiceti lety a který promoval v oblasti médií, komunikace nebo žurnalistiky. Z celkem 377
tázaných novinářů tvořily ženy méně než třetinu. Průměrný věk žurnalistů dle průzkumu byl
38,41 let, přičemž jen čtvrtina novinářů je mladší třiceti. 75 % novinářů mělo bakalářské
vzdělání, 4% studovali universitu, ale nedokončili ji. Pouhých 11 % pak dosáhlo na vyšší
než bakalářské studium (Márquez-Ramírez, 2016).
2.1.2.2

Zpravodajská žurnalistika

Většina žurnalistů pracuje na plný úvazek (83,5 %), zatímco 10,6% vykonává svoji práci na
úvazk poloviční a jen 5,6% pak vykonává pozici jako freelancer. Více než polovina
mexických žurnalistů je vcelku zkušená. 18 % má méně než 5 let zkušeností, zkušenost 26
% tázaných se pohybuje mezi pěti až deseti lety. 55 % respondentů má více než deset let
zkušeností. Pouze jedna pětina žurnalistů v Mexiku je zaměřena na jedno téma, 78 % se
nijak nespecializuje a pracují na rozličných tématech. V průměru pracují Mexičtí novináři
pro dvě zpravodajství a téměř 40 % má ještě jinou práci vedle novinařiny. Většina účastníků
průzkumu (74,8 %) také potvrdila, že nepatří k žádné novinářské asociaci a jen jedna čtvrtina
uvedla, že patří alespoň k jedné (Márquez-Ramírez, 2016).
Napříč celým vzorkem se projevoval trend, že novináři pracují pro jednu platformu (58 %
všech dotázaných), zatímco zbytek publikoval skrze multimédia nebo na více než dvou
platformách.

83

Viz první kapitola práce.
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Zastoupení v typech média:
-

rádio (43,2 %)

-

denní tisk (34,5 %)

-

magazíny a týdeníky (8 %)

-

TV (9,5 %)

-

online média (4,8 %)

Z toho jsou v 87 % všech případů média, ve kterých respondenti pracovali, vlastněna
soukromým sektorem (Márquez-Ramírez, 2016).

2.1.2.3 Role žurnalisty z pohledu mexických novinářů
Z respektu k profesionalitě vnímá většina mexických žurnalistů extrémně nebo velice
důležitě reportovat věci tak, jak jsou. Na druhém místě se pak umístila role upevňování
tolerance a kultrurní diverzity, role prosazování sociálních změn se umístila na místě třetím.
Na čtvrtém místě to pak byla možnost dát lidem možnost vyjádřit jejich názory, následoval
dohled na činy politických aktérů (Márquez-Ramírez, 2016).

Obrázek 1: Hodnocení rolí novináře pohledem mexických novinářů (Márquez-Ramírez, 2016).
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Zajímavostí je, že konsenzus mezi dotazovanými žurnalisty se snadněji hledá mezi top
atributy, než mezi posledními deseti atributy, kde je dosaženo relativně nízkého konsenzu.
To indikuje, že žurnalisti, kteří takto hlasovali, mají blíže k nějaké politické straně. To je
vidět na třetím řádku od konce, kde někteří žurnalisti považují za důležité být advokáty
vládní politiky, zatímco většina dotazovaných to tak nevnímala. Zajímavě hlasování dopadlo
u Be a detached observer (být nestranný pozorovatel), které má největší odchylku
v hlasování a taktéž je v dolní části tabulky, což naznačuje, že téměř polovina novinářů
v Mexiku vkládá vlastní názor do reportáží (Márquez-Ramírez, 2016). To pak potvrzuje
slova Hallina a Papathanassopoulose (2002) zmiňované v první kapitole.

2.2 Novinářské organizace v Mexiku
V jednotě je síla. V jednotě novinářů zase síla novinářů. V zemi jako je Mexiko jsou
sdružení, asociace, svazy, syndikáty více než potřeba. Přesto není tato oblast z pohledu
mnoha akademiků na národní úrovni dostatečně rozvinuta (Guererro a Márquez-Ramírez,
2014; Hernández Ramírez 2011; Muñiz, 2008, Rodríguez, 2014; Trejo Delarbre, 2005).
Rodríguez chápe novinářské organizace jako „sdružení osob stejného povolání založené za
účelem prosazování a ochrany společných zájmů“ (Rodríguez, 2014: 115). A jak je to
s takovými sdruženími a prosazováním zájmů ve Spojených státech mexických?

2.2.1 Mexické novinářské organizace
V Mexiku boj za lepší pracovní podmínky a ochranu novinářů začíná v 19. století. Tehdy
vznikl první syndikát Asociación de Periodistas (Sdružení novinářů), konkrétně v roce 1872.
Nejvýznamnější, a dodnes fungující, syndikát Sindicato Nacional de Redactores de la
Prensa (Národní syndikát novinářů), zkráceně SNRP, vznikl v roce 1923 a funguje jako
oficiální uskupení všech mexických novinářů a pracovníků v médiích. Již od začátku se
významně podílel na zlepšení pracovních podmínek, například v oblasti platového
ohodnocení profese. V šedesátých letech 20. století ale síla a význam syndikátů začíná
upadat. Lze zmínit jen dvě další organizace mající vliv ve druhé polovině 20. století a ve 21.
století, a to Sindicato Independiente de Trabajadores del Periódico Unomásuno (Nezávislý
syndikát pracovníků novin Unomásuno) a Sindicato Independiente de Trabajadores de La
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Jornada (Nezávislý syndikát pracovníků novin La Jornada)84. Tyto organizace jsou však
spojené s konkrétními médii La Jornada a Unomásuno, a věnovaly se pouze podmínkám
novinářů zmíněných médií, ne pracovním podmínkám novinářů obecně (Muñiz, 2008).
Zmíněný Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa nemá dnes v Mexiku významný
vliv a žádná jiná organizace, která by sdružovala novináře v Mexiku na národní úrovni,
neexistuje. Existují ale organizace sdružující novináře podle lokality, tedy v jednotlivých
státech Mexika, nebo podle společných zájmů, zaměření a cílů. Takové organizace jsou
provozované jak jednotlivými státy, tak samotnými žurnalisty. Státy jsou zřizované Juntas
Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Ty ale fungují spíše jako rozhodčí rada
v případě sporu mezi novináři a další stranou (Muñiz, 2008: 31). Zde je důležité upozornit,
že často dochází k rozhodnutí v neprospěch novinářů, a Muñiz tak upozorňuje na
všudypřítomnou korupci a klientelismus (Muñiz, 2008: 32).
Většina dalších uskupení v Mexiku vznikla v reakci na bezpečnost, špatné pracovní
podmínky a porušování lidských práv ze strany státu a zaměstnavatelů. I přesto, že je počet
nejrůznějších organizací vysoký, jejich reálná síla je mizivá. Základním problémem je, že se
nesdružují strategicky – organizace existují, ale spíše specificky zaměřené, ne napříč
spektry, chybí organizace obecná. SNRP je pak často osočován ze spolupráce s vládními
představiteli (Rodríguez, 2014; Muñiz, 2008).
Následující část se věnuje podrobnějšímu popisu Národního syndikátu novinářů, jakožto
hlavního aktéra, na jehož příkladu jsou zároveň demonstrovány i další mexické novinářské
sítě a asociace. Následuje představení čtyř vybraných organizací, které slouží jako názorný
příklad. Jak již bylo zmíněno, absence větší organizace je aktuální téma mexické
žurnalistiky, proto práce představuje fórum Modelos de organizaciones de periodistas
pořádané iniciativou #Agenda de Periodistas v roce 2017, které se této problematice věnuje.

84

Pracovníci novin La Jornada čelili dlouhodobě konstantnímu porušování pracovních podmínek a
hromadnému propouštění. Vytvořili si tedy na svou ochranu Sindicato Independiente de Trabajadores de
Periódico La Jornada.
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2.2.1.1 Syndicato Nacional de Redactores de Prensa y Trabajadores de Actividades
Similares y Conexas (Národní syndikát novinářů a pracovníků v podobných a
souvisejících oblastech) - SNRP85
„Syndikát chrání pracovní práva novinářů a pracovníků v komunikačních médiích v souladu
s ústavní zárukou svobody slova a práva na informace. Hlavní náplní je studium, ochrana a
zlepšování pracovních a sociálních práv a zájmů novinářů,“ charakterizuje svou činnost
syndikát (SNRP, 2018)86.
Níže jsou předloženy charakteristiky a činnosti SNRP z jeho vlastních zdrojů.
Národní syndikát je jedním ze zakládajících členů Federación Latinoamericana de
Periodistas (Latinskoamerická federace novinářů), členem Federación Internacional de
Periodistas (Mezinárodní federace novinářů)87, zkráceně FIP, a Federación de Periodistas
de América Latina y el Caribe (Federace novinářů Latinské Ameriky a Karibiku) (SNRP,
201888).
Syndikát vytváří spojenectví s dalšími národními i mezinárodními organizacemi, jako
syndikáty pracovníků Notimex89, novin La Jornada a El Sol de Puebla, syndikáty Radia
Educación, TV UNAM, Newspaper Guild, s organizacemi Reporteros sin Fronteras, Artículo
19, Rory Peck Trust, Federación de Asociaciones Periodistas de España (Španělská
federace novinářských asociací), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Světová
asociace komunitních rádií) a akademických a výzkumných organizací jako Fundación
Manuel Buendía, Centro Nacional de Comunicación Social (Národní centrum sociální
komunikace) 90, Comunicadores por la Democracia (Komunikátoři demokracie) a Casa de
los Periodistas (Novinářský dům) (SNRP, 2018)91. Dále spolupracuje s nevládními a
občanskými organizacemi jako Academia Mexicana por los Derechos Humanos (Mexická
akademie pro lidská práva), Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”

85

Často referován jen zkráceně Syndicato Nacional de Redactores de Prensa (Národní syndikát novinářů).
Viz http://snrpoficial.org/.
87
Anglicky International Federation of Journalists (IFJ).
88
Viz http://snrpoficial.org/.
89
Zpravodajská agentura státu Mexiko.
90
Spolupodílelo se na projektu Media Ownership Monitor organizace Reportéři bez hranic. Viz kapitola
Úroveň a povaha státních zásahů do mediálního systému.
91
Viz http://snrpmx.blogspot.com/p/presentacion.html.
86
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(Centrum lidských práv „Miguel Agustín Pro Juárez“), la Asociación Mexicana de Derecho
a la Información (Mexické sdružení práva na informace – AMEDI) a Fundación para la
Libertad de Expresión (Nadace pro svobodu projevu) (SNRP, 2018)92. V reakci na stoupající
vlnu násilí páchanou na novinářích se Syndikát spolupodílel na založení Red de Protección
a Periodistas y Medios de Comunicación (Síť pro ochranu novinářů a komunikačních médií)
(SNRP, 2018)93.
Jako každá organizace, i Národní syndikát novinářů si prošel mnoha etapami. V rámci své
činnosti bránil, a stále brání, práva mexických novinářů. A byl to právě tento syndikát, díky
kterému UNAM založila první magisterský žurnalistický obor, na základě studijního plánu
vypracovaného SNRP. Dále Syndikát také podnítil vznik první novinářské organizace
amerického

kontinentu,

tedy

Federación

Latinoamericana

de

Periodistas

(Latinskoamerická federace novinářů). Spolu s dalšími organizacemi navrhl ustanovení
minimální mzdy pro novináře 94 a vytvořil první etický kodex pro profesi novináře (SNRP,
2018)95.
Syndikát od roku 2015 organizuje nejrůznější semináře na podporu profesionalizace
novinářů v Mexiku. V roce 2015 proběhly například ve městech: Toluca (stát México),
Acapulco (stát Guerrero), Oaxaca de Juárez (stát Oaxaca). V roce 2016 v Los Mochis
(Sinaloa), Xalapa (Veracruz), Chihuahua (Chihuahua). Ve spolupráci s kanadskou
organizací UNIFOR také zrealizoval Mezinárodní seminář novinářů, na kterém vystupovaly
velké osoby ze světa žurnalistiky (SNRP, 2018)96.
SNRP ve svých prohlášeních vyžaduje „plné respektování lidských práv, včetně svobody
projevu a práva na informace pro všechny občany, zejména pak pro členy cechu
novinářského“ (SNRP, 2018)97. Zároveň podporuje vyjádření FIP: „v atmosféře nejistoty,
násilí, nízké mzdy a nedostatečné záruky práce nelze říci, že existuje úplná svoboda projevu“

92

Tamtéž.
Tamtéž.
94
V praxi nefunguje.
95
Viz http://snrpmx.blogspot.com/p/presentacion.html.
96
Tamtéž.
97
Tamtéž.
93
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(SNRP, 2018)98. Ve svém prohlášení z roku 2017 vyjadřuje znepokojení týkající se současné
situace novinářů v Mexiku. Upozorňuje na výhružky novinářům, jejich mizení, vraždy,
porušování jejich pracovních práv a dodává, že „většina provinění proti novinářům zůstává
nepotrestáno“ (SNRP, 2018)99.
I Národní syndikát pak konstatuje, že „Mexiko je nejnebezpečnější zemí pro výkon povolání
novináře na světě“ (SNRP, 2018)100.
2.2.1.2 Periodistas de a Pie (Novináři na nohou)
Periodistas de a Pie je organizace aktivních novinářů, kteří se snaží o zlepšení kvality
žurnalistiky v Mexiku prostřednictvím spolupráce mezi novináři. Organizace byla založena
v roce 2007 s cílem hledat sociální rozměr v jakékoli zpravodajské události, zaměřit se na
lidskoprávní rozměr předávaných zpráv, vysvětlovat, proč se děje to, co se děje, a přinášet
návrhy řešení. Organizace chápe roli žurnalistů jako službu společnosti, chce ze svého
postavení pomáhat a řešit současné společenské krize. V roce 2010 přidala do svých cílů
ochranu svobody projevu a práva na informace, stejně jako ochranu novinářů a péči o ně
(Periodistas de a Pie, 2018101).
Zakladatelé popisují organizaci slovy: „Tato síť je kolektivní sen, ke kterému jsou přizváni
všichni mexičtí žurnalisté, aby ho sdíleli. Je to společný prostor, který utváříme každý den,
s přesvědčením, že realita může být jiná, příjemnější, a že z naší novinářské pozice můžeme
přispět k jejímu zlepšení“ (Periodistas de a Pie, 2018102).
Od 14. 6. 2016 je organizace členem mezinárodní asociace The Global Investigative
Journalism Network (Globální síť investigativních novinářů), zkráceně GIJN103 – zejména
díky své investigativní novinářské práci, vytváření sítí a budování kapacit v oboru
žurnalistiky.
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Tamtéž.
Tamtéž.
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Tamtéž.
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Viz https://www.periodistasdeapie.org.mx/quienes-4.php.
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Tamtéž.
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V Mexiku je ještě součástí GIJN organizace Quinto Elemento Lab.
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Pořádá různé odborné kurzy, školení, přednášky, workshopy a fóra, pro příklad:


Fórum „Násilí, hrozby a špionáž proti komunikátorům“104. 13. 7. 2017, Ciudad de
México.



Workshop „Vizualizace dat a nových nástrojů Google pro novináře“ 105. 6 .4. 2017,
Guadalajara.



Přednáška „Dezinformace mas a zastrašování komunikátorů. Formy odporu“106. 2.
3. 2017, Ciudad de México.



Workshop ekonomické žurnalistiky se sociálním zaměřením 107. 3. – 4. 3. 2017,
Ciudad de México.



Workshop literární žurnalistiky108. 26. – 27. 8 .2016, Guadalajara.



Analytický stůl „Mexiko, nejnebezpečnější místo pro výkon žurnalistiky na
Americkém kontinentu“109. 26.7. 2016, Ciudad de México.



Analytické fórum: „Zákon o ochraně novinářů a ochránců lidských práv“ 110.
22.10.2015, Cuernavaca (Periodistas de a Pie, 2018111).

Ve svých publikacích organizace upozorňuje na neutěšenou situaci novinářů v Mexiku, na
zonas de silencio, na to, že je čím dál těžší a nebezpečnější vykonávat profesi novináře
v Mexiku, na korupci, bezpráví, problémy s organizovaným zločinem, na to, jak se spoustu
institucí snaží novináře umlčet, na agresi vůči žurnalistům a na další nástrahy pro výkon
povolání novináře v Mexiku (Periodistas de a Pie, 2018112).
2.2.1.3 Periodistas Desplazados (Odsunutí novináři)
Organizace založená novináři, kteří kvůli výkonu své profese museli opustit své domovy.
Založená s cílem pomoci všem, kteří jsou na tom stejně.
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Violencia, amenazas y espionaje contra comunicadores.
Visualización de datos y nuevas herramientas de Google para periodistas.
106
Desinformación de masas e intimidación a comunicadores. Formas de resistencia.
107
Taller de periodismo económico con enfoque social.
108
Taller de Periodismo Literario.
109
México, el sitio más peligroso para ejercer el periodismo en América.
110
Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
111
Viz https://www.periodistasdeapie.org.mx/cursos-talleres.php.
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Viz https://periodistasdeapie.org.mx/informe-8.php.
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„Stejně jako ty, i my jsme oběti násilí, které existuje v Mexiku. V tuto chvíli jsme novináři
organizovaní na národní úrovni. Víme, čím si procházíš, je nám jasné, jak trpíš. To proto,
že jsme si to zažili na vlastní kůži. A víme, co dělat. Ozvi se nám. NEJSI NA TO SÁM“
(Periodistas Desplazados, 2018113).
Nucený odsun novinářů, tedy fakt, že kvůli své práci musí žurnalisté opustit své domovy, a
často změnit svou identitu, je v Mexiku závažným problémem. V ostatních zemích se takto
vážné problematice věnuje vláda a nejrůznějšími opatřeními chrání občany své země.
V Mexiku tomu tak není. Ačkoli jsou v Mexiku dokumentovány tisíce případů odsunutých
osob, vláda v této oblasti nepodniká žádné konkrétní kroky. Bezmocnost novinářů,
zranitelnost vůči zločinu a zneužívání pravomocí ze strany vlády byly důvodem k založení
této iniciativy. Sdružení vyzývá mexické novináře: „Jste v nebezpečí? Kontaktujte nás“
(Periodistas Despazados, 2018114).
2.2.1.4 #Agenda de Periodistas (Novinářská agenda)
Iniciativa #Agenda de Periodistas, stejně jako například novinářská síť Red de Periodistas
de Noroeste (Síť novinářů ze severovýchodu), vznikla spontánně po vraždě Javiera Valdeze
Cárdenase, jednoho z nejrespektovanějších mexických novinářů a spisovatelů. Valdez
Cárdenas byl známý svými investigativními články o mexických drogových kartelech a o
organizovaném zločinu.

Zavražděn byl 15. května 2017 nedaleko kanceláře Ríodoce,

periodika, které spoluzakládal. Předkládaná práce na něj několikrát odkazuje.
Právě iniciativa #Agenda de Periodistas zorganizovala Coloquio internacional: Modelos de
organizaciones de periodistas (Mezinárodní fórum: modely novinářských organizací), které
se konalo 10. 8. 2017 v Ciudad de México. Cílem fóra bylo otevřít debatu o potřebě založení
nezávislé novinářské organizace, které by sdružovala mexické novináře. Na fóru se sešli
zástupci nejen latinskoamerických novinářských organizací, aby se podělili o nejlepší
postupy a strategie, a aby svými radami a doporučeními podpořili své mexické kolegy.
Pořadatelem fóra by Guillermo Osorno 115. Mezi hosty patřil například Marcelo Moreira,
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Viz http://periodistasdesplazados.org/que-es-el-desplazo-de-periodistas/.
Tamtéž.
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Guillermo Osorno je aktivní mexický novinář, autor knihy Tengo que morir todas las noches. Pracoval jako
reportér v deníku Reforma, sloupkař El Universal a ředitel časopisu Gatopardo.
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který v roce 2002 spoluzakládal Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación
(Brazilská asociace pro investigativní žurnalistiku) s cílem chránit práva brazilských
žurnalistů, kteří se dostávali do stále většího ohrožení. Asociace vznikla jako reakce na
vraždu brazilského novináře Tima Lopese. Mezi další panelisty patřili například Fernando
Ramírez, ředitel Kolumbijské nadace pro svobodu tisku (FLIP), Carlos Dada z internetového
deníku El Salvador nebo Maria Teresa Ronderos, ředitelka Open Society Program on
Independent Journalism.
Podle slov Moreiry jsou novináři v Mexiku velmi roztříštění, nejednotní a neexistuje žádná
organizace, která by sdružovala většinu z nich, díky které by sami mohli chránit svoji profesi.
Jeho slovy: „V posledních deseti letech tu nebyla žádná naděje, jednoduše proto, že samotní
mexičtí novináři nepřemýšleli nad organizací sebe samých“ (Agenda de Periodistas,
2017116). „Ale teď je to jiné. Teď po vraždě velkého Javiera Valdeze Cárdenase“ (Agenda
de Periodistas, 2017117).
Podle ostatních hostů je skutečnost, že #Agenda de Periodistas propojila novináře z celého
Mexika jedním z největších úspěchů tohoto setkání, jelikož všichni novináři jsou postiženi
násilím a špatnými pracovními podmínkami a je nutné se spojit a bojovat společně (Agenda
de Periodistas, 2017118).
2.2.1.5 Red de Periodistas de Juárez (Síť novinářů z Juárez)
Tato síť je příkladem organizace novinářů v rámci teritoria, konkrétně v Ciudad Juárez státu
Chihuahua. V Ciudad Juárez je velká kriminalita, zapříčiněná zejména přítomností
drogového kartelu Cártel de Juárez.
Red de Periodistas de Juárez je občanské sdružení, které podporuje profesionalizaci
novinářů v Ciudad Juárez, solidaritu mezi místními novináři, spolupráci, výměnu zkušeností
a pokrývání kauz v oblastech konfliktů. Organizace vznikla v dubnu 2011 jako reakce na
rozsáhlou vlnu násilí ve městě, zintenzivněnou od roku 2008 a zapříčiněnou zejména válkou
mezi drogovými kartely a nepovedeným vládním bojem s organizovaným zločinem.
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Záznam z fóra online https://www.youtube.com/watch?v=AhjGU1x2gcI&t=3027s.
Tamtéž.
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Záznam z fóra online https://www.youtube.com/watch?v=AhjGU1x2gcI&t=3027s.
117

59

K dosažení svého cíle staví svou strategii na pořádání školení, seminářů, besed, schůzek a
dalších aktivit, které se snaží posílit dovednosti pro investigativní žurnalistiku, sbližovat
oběti zločinu, předcházet rizikům a pečovat o novináře. Organizace svou práci vykonává od
svého vzniku v podmínkách násilí, jemuž čelí novináři v Ciudad Juárez. Vybízí místní
novináře, aby se přidali, a společně pak bojovali za svobodu projevu, právo na informace a
bezpečnost novinářů. Organizace usiluje o větší soudržnost mezi novináři a vybízí, aby
společně bojovali proti cenzuře pocházející z vládních institucí, organizovaného zločinu a
od dalších aktérů (Red de Periodistas de Juárez, 2017119).
„Základním cílem sítě je vybudování společného prostoru pro VŠECHNY aktivní novináře
v Ciudad de Juárez, abychom tak dosáhli konsolidace na profesionální úrovni, bezpečnosti,
a mohli se oddat výkonu kvalitní žurnalistiky“ (Red de Periodistas de Juárez, 2017120).

2.2.2 Působení mezinárodních novinářských a lidskoprávních organizací
v Mexiku
V Mexiku působí řada mezinárodních novinářských a lidskoprávních organizací. Většina
z nich monitoruje situaci v zemi, vydává každoroční reporty, případně poskytuje ochranu
novinářům v ohrožení. Některé z nich jsou zmíněny v předcházející části. Tato práce nebude
analyzovat konkrétní působení každé z nich, a to zejména z důvodu omezeného rozsahu
práce. V průběhu zpracovávání tématu se autorka rozhodla podrobněji věnovat jiným
aspektům, které jsou pro pochopení tématu stěžejnější a jež poskytují hlubší vhled do
problematiky výkonu povolání novináře v Mexiku. Pro přehled práce níže uvádí seznam
hlavních organizací. Jejich působení a konkrétní projekty jsou průběžně popisovány
v ostatních částech práce.
Mezi nejaktivnější mezinárodní organizace působící v Mexiku patří:
1. Reporteros sin Fronteras (Reportéři bez hranic)
2. Artículo 19
3. Human Rights Watch
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Viz https://reddeperiodistasdejuarez.org/.
Tamtéž.
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4. Freedom House
5. Comité para la Protección de los Periodistas 121
6. Knight Center for Journalism in the Americas
7. Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Mezinárodní konsorcium
investigativních novinářů)122

2.3 Bezpečnost novináře v Mexiku
Bezpečnost novináře v Mexiku je velmi komplexní téma, tato kapitola se pokusí nastínit
alespoň základní charakteristiky.
Mexiko je jednou z nejnebezpečnějších zemí pro výkon povolání novináře. Pravidelně se
objevuje na předních příčkách výročních zpráv hodnotících míru bezpečnosti lidskoprávních
organizací jako Reportéři bez hranic, Artículo 19, Human Rights Watch, Freedom House,
Committee to Protect Journalists a dalších. Od roku 2016 je Mexiko dle informací
organizace Artículo 19 v rámci zemí, ve kterých neprobíhá válečný konflikt, na prvním místě
v počtu zavražděných novinářů (Artículo 19, 2018). Z toho je patrné, že je bezpečnost
mexických novinářů ohrožena.
A právě ohroženou bezpečnost novináře lze považovat za jeden z hlavních znaků mexické
žurnalistiky obecně. Jedná se o výhružky, vydírání, únosy, mučení i vraždy. Spoustu
novinářů také muselo opustit své domovy, aby ochránili sebe a svoji rodinu, žijí teď v exilu,
jako například Patricia Mayorga nebo Anabel Hernández. Jiní se ráno probouzejí
s konstantním strachem, že se možná dnes nevrátí domů. A jiní prostě zmizeli (Palacio
Montiel, 2015).
V letech 1992 – 2018123 bylo v Mexiku zavražděno 109 žurnalistů a mediálních pracovníků
(viz Obrázek č. 2), z čehož u 47 z nich byl potvrzen motiv vraždy. Počet se každým dnem
zvyšuje. Jen v roce 2018 CPJ registruje deset vražd novninářů (Committee to Protect
Journalist). Podle organizace Artículo 19 je každých 15,7 hodiny v Mexiku nahlášen útok
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Committe to Protect Journalist (CPJ).
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
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Údaj k 10.12.2018.
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na žurnalistu (Artículo 19, 2018). Periodikum Animal Político pak zmiňuje 397 útoků na
novináře jen za rok 2015 (Animal Político, 2016). International Press Institut zveřejnil
statistiku za období září 2017 – říjen 2018, ve kterém poukazuje na Afgánistán a Mexiko
jako na země s největším počtem zavražděných novinářů za toto období (viz Obrázek 3), a
to 14 v každé zemi (International Press Institute, 2018). Jak je zmíněno výše, Mexiko je tedy
první na seznamu zemí, ve kterých neprobíhá válka, v počtu zavražděných novinářů. Ať už
se podíváme na jakoukoli statistiku, vždy číslo vražd novinářů, nutno podotknout
zdokumentovaných, přesáhne stovku, a z každé statistiky bude vyplývat, že je bezpečnost
novináře v Mexiku ohrožena.

Obrázek 2: Počet zavražděných novinářů a mediálních pracovníků v Mexiku v letech 1992 – 2018 (Committee to Protect
Journalist).

Čísla se zvyšují zejména od roku 2006. Často je to připisováno Mexické drogové válce,
kterou v roce 2006 vyhlásil prezident Felipe Calderón. Údaje CPJ a Artículo 19
zaznamenávají zvýšený počet vražd již od roku 2004 a připisují to zvýšenému násilí ze
strany organizovaného zločinu (Committee to Protect Journalist, 2018; Artículo 19, 2018).
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Obrázek 3: Vraždy žurnalistů v Mexiku v období září 2017 – říjen 2018 (International Press Institute, 2018) 124

Grafika organizace Artículo 19 125 (Obrázek 4) nabízí statistiky v období let 2000 – 2018.
Celkově eviduje 121 zavražděných novinářů a mediálních pracovníků, jak popisuje „s
největší pravděpodobností právě pro výkon své profese“. Jedná se o 112 mužů a 9 žen. 48
případů se stalo během vlády bývalého prezidenta Enrique Peña Nieto. I nový prezident
Andrés Manuel López Obrador, který nastoupil do úřadu 1. prosince 2018, už má na kontě
jednu vraždu, která se stala v prvních čtyřech dnech jeho vlády.
Dalším faktorem, který je důležité zmínit, je lokalita. Nejvíce útoků na novináře je
registrováno ve státech Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua a Guerrero. To lze připisovat
činnosti drogových kartelů, které jsou právě v těchto regionech nejaktivnější (Periodistas en
Riesgo, 2018), viz Obrázek 5.
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Online dostupné na https://ipi.media/mexico-india-lead-in-impunity-for-killings-of-journalists/.
Aktuální k 4.12.2018.
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Obrázek 4: Vraždy mexických novinářů a mediálních pracovníků v letech 2000 – 2018 (Artículo 19, 2018).126

126

Online dostupné na: https://articulo19.org/periodistasasesinados/
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Obrázek 5: Mapa, která vyznačuje útoky na novináře v Mexiku v období prosinec 2012 – červen 2018 (Periodistas en
Riesgo) 127

2.3.1 Zmizelí novináři
Vedle vražd novinářů jsou také častá jejich zmizení. Artículo 19 za období 2003 - 2015128
registruje 23 zmizelých novinářů, nejvíce ve státě Tamaulipas, ve kterém zmizelo šest
novinářů, dále v Michoacánu a Veracruz, každý z nich registruje šest zmizelých (viz
Obrázek 6).

127
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Online na https://www.periodistasenriesgo.com/.
Aktuální statistiky nejsou k dispozici.
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Obrázek 6: Počty zmizelých novinářů v jednotlivých regionech Mexika v letech 2003 – 2015 (Artículo 19, 2016). 129

Je nutné zmínit, že se výše popsané ohrožení bezpečnosti týká zejména investigativních
novinářů, kteří se zaměřují na kauzy ohledně korupce, drogových kartelů nebo vládních
představitelů. Ne pro všechny novináře je ohrožení jejich bezpečnosti na stejné úrovni.
Žurnalisti, především ti, kteří se zaměřují na kriminalitu nebo kritizují vládní zmocněnce,
často čelí diskriminaci nebo útokům právě ze strany samotné vlády a kriminálních skupin.
Strach, příčinný důsledek tohoto tlaku, pak mnohdy vede k autocenzuře (Human Rights
Watch, 2017).

2.3.2 Beztrestnost
Místo toho, abychom sledovali trend postupného zlepšování, opak je pravdou. Autority často
nedokáží (a velmi často nechtějí) zločiny řešit. Ojedinělé není ani odložení vyšetřování
s tzvrzením, že motivem vraždy nebyla žurnalistická činnost, případně, že se vrah nenašel,
některé případy se jednoduše uzavírají bez udání důvodu (Palacio Montiel, 2015; Valdez

129

Online na https://articulo19.org/periodistas-desaparecidos.
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Cárdenas, 2016; Freedom House). CNDH reportuje, že 90 % všech kriminálních případů od
roku 2000 vůči žurnalistům bylo uzavřeno bez postihu, stejně jako 100 % všech zmizení. Od
svého založení v roce 2010 zahájilo FEADLE více než 1000 šetření. Do konce října 2017
padlo obvinění ve 115 případech, avšak pouze ve třech případech došlo k odsouzení (Human
Rights Watch, 2017). Beztrestnost je velkým tématem. Je to slovo, které se ve spojistosti
s problémy mexické žurnalistiky, skloňuje nejčastěji.
Novináři, kteří jsou v ohrožení, mohou na základě zákona o ochraně novinářů a obránců
lidských práv, který pochází z roku 2012, požádat o ochranu. V letech 2012 – 2016 ji dostalo
617 novinářů a obránců lidských práv. I mezi nimi jsou ale oběti zločinu, ochrana byla
v mnoha případech nedostatečná nebo přišla pozdě (Human Rights Watch, 2017).
Jak podotýká Palacio Montiel: „Situace je mnohem horší v regionálních médiích než ve
velkých. Jakmile novinář ukáže na konkrétní osobu, označí určitého politika, rodinu určitého
narcos, má to spočítané“ (Palacio Montiel, 2015: 118). „V Mexiku je jednoduché vraždit.
Stát totiž nezaručuje ochranu ani novinářům, ani jiným občanům. Svoboda slova je jen jakási
lest. A je více než jasné, že kohokoli z nás mohou zítra zavraždit,“ napsal Javier Valdez
Cárdenas ještě před svou smrtí130 (Valdez Cárdenas, 2016: 73).

2.3.3 Žurnalistika mlčení (Periodismo de silencio)
Žurnalistika v Mexiku se někdy označuje jako periodismo de silencio, tedy žurnalistika
mlčení nebo narcoperiodismo131, čili drogová žurnalistika. Pojem žurnalistika mlčení
upozorňuje na fakt, že novináři často nepublikují informace, které by poškodily určitého
veřejného činitele, podnikatele, drogový kartel či jiného aktéra. Důvod? Finanční odměna
nebo strach. Novináři tak úmyslně zatajují veřejnosti informace a nenaplňují jeden ze
základních prvků žurnalistiky – hledání pravdy, informování společnosti o věcech veřejného
zájmu a zdaleka neplní roli hlídacího psa demokracie (Palacio Montiel, 2015; Valdez
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Javier Valdez Cárdenas, jeden z nejuznávanějších mexických investigativních novinářů, byl zavražděn
15.5.2017.
131
Ze španělského narco, česky překupník drog.
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Cárdenas, 2016). Narcoperiodismo je pak pojem vypovídající o tom, jak je mexická
žurnalistika ovlivněna působením drogových kartelů v zemi (Valdez Cárdenas, 2016).
Na závěr příklad výhrůžek novinářům zveřejněných organizací Artículo 19.
„Vy si myslíte, že jste vyhrála, ale jen vám chceme říci, vy děvko, dávejte si pozor, už víme,
kde bydlíte, čemu se věnujete, s kým se vídáte. Dávejte si taky pozor na svou rodinu. Ty máme
na háku. Jdi do prdele, dávej si bacha“ (Artículo 19, 2018).
„…šéf už dal rozkaz a bohužel dneska zemřeš, našiju ji ti tam jako děvce, kterou jsi“
(Artículo 19, 2018).
„Jdi se svou pravdou do prdele, stejně to jednou schytáš a shoříš v pekle“ (Artículo 19,
2018).
„Máš ráda svoji dceru? Tak se nauč držet hubu, ty bestie!“ (Artículo 19, 2018).132

132

Zpráva je psaná hovorovým jazykem, se zkratkami, chybami a bez interpunkce.
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3 Proměny samoregulace žurnalistiky v Mexiku
O regulacích žurnalistiky práce pojednávala již v předchozích částech. V první kapitole byla
představena svoboda slova a její legislativní zakotvení v Mexiku. Kapitola také pojednává o
zásazích státu do mediálního systému Mexika. Tato kapitola se věnuje regulaci vnitřní, tedy
novinářské etice. Kapitola také hlouběji analyzuje svobodu slova, tentokrát z pohledu
mezinárodních organizací. Právě situace ohledně svobody projevu totiž významně ovlivňuje
samoregulaci žurnalistiky v Mexiku.
Podle slov Pouperové regulace „znamená ingerenci do určité činnosti, jejímž smyslem je
vytvoření určitých pravidel a mezí, pouze v jejichž rámci může být regulovaná činnost
prováděna svobodně, ale jejichž překročení nelze akceptovat z důvodu ochrany zájmů, které
byly pro stanovené případy vyhodnoceny jako důležitější a hodny vyšší ochrany“
(Pouperová, 2010: 97).
Je regulace a samoregulace žurnalistiky v Mexiku prováděna svobodně? A jaké zájmy a jsou
hodny vyšší ochrany?

3.1 Svoboda novináře
Jak bylo předestřeno výše, prvky jako omezená svoboda slova, ohrožená bezpečnost
novinářů (viz kapitola 2), společně s dalšími specifiky mexického mediálního systému jako
koncentrace moci, klientelismus, nedostatečná regulace a její vymahatelnost, beztrestnost
(viz kapitola 1), mají za následek silnou autocenzuru. Novináři často mění texty svých
článků ze strachu, jindy se o to postará editor, šéfredaktor nebo vlastník média. Jasná
cenzura v rámci redakce ohrožuje autonomii žurnalistické praxe v Mexiku. Vzhledem
k úzkému propojení témat rozvíjí tato část Bezpečnost novináře v Mexiku, představenou
v kapitole 2.
Každý rok se situace ohledně svobody slova v Mexiku zhoršuje. Přibývá výhrůžek
novinářům, přibývá zmizelých novinářů a také vražd. Zároveň se nezlepšuje postavení státu,
policejního vyšetřování, ani přístup mexických lidskoprávních komisí řízených mexickou
vládou. Většina zločinů zůstává nepotrestána, mnohé se ani nedostanou k soudnímu řízení,
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policie je mlčky uzavře.

V mezinárodním kontextu se hovoří zejména o problémech

spojených s prodejem drog. Problémy jsou ale daleko hlubší, ovlivňují každodenní život
Mexičanů, a ohrožená svoboda novinářů hraje svoji roli.
Žebříčků, hodnocení či zpráv existuje více, autorka práce si vybrala roční reporty organizace
Freedom House a Reporteros sin Fronteras, které považuje za nejpřehlednější. Ostatní (jako
například Artículo 19, Human Rights Watch, CPJ atp) se liší svými zprávami nepatrně,
závěry z nich vycházejí téměř totožné.
Podle zprávy z roku 2017133 organizace Freedom House není v Mexiku svoboda tisku, jak
můžeme vidět na Obrázku 7. Na stupnici 0 – 100, kdy 0 je absolutní svoboda tisku a 100
absolutní nesvoboda tisku, má Mexiko 64 bodů. Jako klíčové ukazatele z roku 2016 zpráva
označuje vraždu minimálně devíti novinářů – u dvou z nich bylo potvrzeno, že vražda
souvisela s výkonem jejich činnosti, u sedmi dalších pak nebyly motivy vraždy potvrzeny.
Rok 2016 se tak zapsal jako jeden z nejtragičtějších roků novodobé mexické historie a
z Mexika udělal jednu z nejnebezpečnějších zemí pro výkon profese žurnalisty (Freedom
House, 2018).
Freedom House hodnotil i další oblasti jako právní prostředí, které je hodnoceno číslem 19
ze 30 (0 nejlepší, 30 nejhorší), politické prostředí, hodnoceno číslem 31 ze 40 (0 nejlepší, 40
nejhorší), a ekonomické prostředí pak číslem 14 ze 30 (0 nejlepší, 30 nejhorší). Totožné
číselné hodnocení zmíněných oblastí hodnocení je pak z roku 2016134 (viz Obrázky 7 a 8).

133
134

Založená na výsledcích z roku 2016.
Založená na výsledcích z roku 2015.
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Obrázek 7: Svoboda tisku v Mexiku z roku 2017 (Freedom House, 2017) 135.

Obrázek 8: Svoboda tisku v Mexiku z roku 2016 (Freedom House, 2016) 136.

Stav svobody tisku jako not free, označující jasnou nesvobodu tisku v Mexiku, trvá podle
žebříčků Freedom House již od roku 2011. Do roku 2010 byla svoboda tisku v Mexiku
hodnocena jako částečná (partly free). Je tedy patrné, že se situace zhoršuje, což demonstruje
Tabulka 1 níže, vytvořená na základě ročních zpráv organizace Freedom House. Tabulka
používá stejná kritéria pro hodnocení, jaká jsou popsána u hodnocení roku 2017 výše. Od
roku 2002 do roku 2017 číselné hodnocení stouplo ze 40 na 64, co se týče právního prostředí

135
136

Online na https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/mexico.
Online na: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/mexico.
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ze 14 na 19, v rámci politické situace z 20 na 31 a ekonomicky ze 6 na 14. To vykazuje
razantní propad svobody médií v zemi.

Rok
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Celkový
výsledek
64
64
63
61
61
62
62
60
55
51
48
48
42
36
38
40

Právní
prostředí
19
19
18
16
16
17
17
16
15
13
12
13
11
11
13
14

Politické
prostředí
31
31
31
31
31
31
31
30
27
25
23
22
20
16
16
20

Ekonomické
prostředí
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
11
9
9
6

Tabulka 1: Hodnocení svobody tisku v Mexiku podle Freedom House v letech 2002 – 2017 (Freedom House 2002 –
2017)137.

K podobným závěrům dochází i organizace Reporteros sin Fronteras (RSF)138. Organizace
od roku 2002 každoročně vydává World Press Freedom Index139, tedy seznam zemí
seřazených podle míry svobody médií. V tomto seznamu se Mexiko posunulo od roku 2002
ze 76. pozice140 s indexem 24,75 na 147. příčku v roce 2018 s indexem 48,91141. I organizace
Reporteros sin Fronteras svým seznamem potvrzuje zhoršování situace v Mexiku v oblasti
svobody médií. Na Obrázku 9 můžeme vidět území Mexika vyznačené červenou barvu, ta

137

Viz https://freedomhouse.org/.
Reportéři bez hranic neboli původním názvem ve francouzštině Reporters sans frontières (RSF).
139
Index světové svobody médií, online na https://rsf.org/en/world-press-freedom-index.
140
Na prvních příčkách jsou země s nejvyšší mírou svobody tisku, na posledních ty, kde je svoboda tisku
nejvíce omezována. Na prvním místě v roce 2018 se umístilo Norsko s indexem 7,63 – země, která poskytuje
nejvíce svobody tisku, zatímco země s nejmenší svobodou tisku, a tedy i na posledním místě žebříčku
s indexem 88,87, je Severní Korea.
141
Zde je nutné podotknout, že v roce 2002 bylo hodnoceno 139 zemí, v roce 2018 byl počet hodnocených
zemí 180.
138

72

je použita pro označení zemí, ve kterých je svoboda slova nejvíce ohrožena (Reporteros sin
Fronteras, 2018)142.
Tabulka 2 nabízí vývoj indexu svobody médií v Mexiku a jeho umístění v rámci světa
v letech 2002 – 2018143.

Obrázek 9: Svoboda médií ve světě v roce 2018 podle organizace RSF. Mexiko je hodnoceno na 147. místě ze 180
(Reporteros sin Fronteras) 144.

Rok

Umístění

Index

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011/2012145
2010
2009

147
147
149
148.
152.
153.
149.
136.
137.

48,91
48,97
49,33
43,69
45,04
45,30
72,67
47,50
48,25

142

Počet
hodnocených
zemí
180
180
180
180
180
179
179
178
175

Viz https://rsf.org/en/world-press-freedom-index.
Je nutné vzít v potaz, že v roce 2002 bylo hodnoceno 139 zemí, přičemž v roce 2018 již 180. Přesný počet
hodnocených zemí je uveden v tabulce.
144
Viz https://rsf.org/en/ranking.
145 V roce 2011 RSF zprávu nevydala, zpráva vydaná 20.1.2012 reflektuje události mezi obdobím 1.12.2010
– 30.11.2011. Zpráva z 30.1.2013 pak reflektuje události z období 1.10.2011-30.11.2012.
143
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2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

140.
136.
132.
135.
96.
74.
76.

46,13
53,63
45,83
45,50
27,83
17,67
24,75

173
169
168
167
167
166
139

Tabulka 2: Svoboda médií v Mexiku ve světovém kontextu v letech 2002 – 2018 podle organizace RSF146.

3.2 Novinářská etika
Etikou se zaobíral již Aristotelés v díle Etika Níkomachova. Vymezuje ctnosti, tedy normy
jednání člověka. Na člověku je pak budování oněch ctností. A protože ne každý je toho
způsobilý, měli bychom zvyky vynutit jejich dodržování. Každý člověk je individuální
osobností, a proto, tvrdí Aristotelés, je zapotřebí univerzální vědy, která by vytvářela
univerzální pravidla pro nalezené ctnosti, a postarala se o jejich dodržování. Hledáním
ctností se podle Aristotela zabývá filosofie, pravidla, normy a kontrola dodržování pak náleží
etice (Aristotelés, 1996).
Dle Mela Thompsona se etika zabývá „normami lidského chování, rozhodnutími, která lidé
činí, a způsoby, jimiž svou volbu odůvodňují“ (Thompson, 1999: 27). V knize Přehled etiky
představuje čtyři přístupy k etice, a to deskriptivní, normativní, metaetiku a aplikovanou
etiku.
V rámci profesní etiky je nejčastěji používán přístup aplikované etiky. Herzogová definuje
profesní etiku jako „soustavu vybraných hodnot, norem, principů a povinností, jejichž
posláním je přispívat v dané profesi k formování žádoucího typu jednání“ (Herzogová, 1998:
106).

146

Viz https://rsf.org/en/ranking. Rok v tabulce indikuje rok vydání indexu. Data jsou na základě roku
předešlého.
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Autorka této práce je však přesvědčená, že je třeba představit etiku normativní. Pro ilustraci
si vybírá dva přístupy, a to ulititaristiký a deontologický.

3.2.1 Utilitaristický a deontologický přístup k etice
Dle Crooka (2010) existují tři tradice mediálního etického diskurzu: deontologie (podle I.
Kanta), konsekvencionalismus neboli utilitarismus (J. Bentham, J. S. Mill) a etika ctnosti
(Aristotelés) (Crook, 2010: 156). Tato podkapitola o novinářské etice začínala myšlenkami
Aristotela, dále se bude zabývat utilitarismem a deontologií. Jak Elliot a Ozar (2010)
konstatují, právě teorie Kanta a Milla, dvou významných filosofů v oblasti etiky, rezonují
svým zaměřením a svými metodami se společenskými aspekty žurnalistiky (Elliott a Ozar,
2010: 19). A vzhledem ke specifikům mexické žurnalistiky a nezbytné koncentraci na
veřejný zájem se právě jimi rozhodla autorka zabývat.
Každý z těchto přístupů se soustředí na jinou fázi procesu rozhodování. Zatímco podle
deontologické etiky by se člověk měl rozhodovat a jednat podle pevných zásad povinnosti,
odvozuje utilitarismus správnost jednání z jeho důsledků.
Utilitarismus je specifickou formou konsekvencionalismu, která hodnotí činy na základě
jejich užitku a důsledků těchto činů (West, 2006: 1). Pro Milla (2006) jsou užitečné činy,
které vedou ke štěstí, neužitečné, které činí pravý opak. Jednoduše řečeno, podle jeho nauky
je štěstí žádoucí, a jediné žádoucí. Naopak činy, které nevedou ke štěstí, jsou považovány za
neetické (Mill, 2010: 90). Postema k tomu dodává: „Základní morální principy musí brát
v potaz štěstí a zájmy všech osob stejnoměrně“ (Postema, 2006: 31). I Crook (2010: 169)
píše, že veškeré etické činy musí brát v potaz dobro většiny společnosti. Utilitarismus
v Millově pojetí tedy nemluví o štěstí jedné osoby, o štěstí mluvčího, ale o obecném štěstí
pro všechny, takže z něj získává celý svět (Mill, 2006).
Princip nejvyššího štěstí v chápání Milla, Postemy a Crooka je velmi blízký popisu novináře
jednajícího ve veřejném zájmu. Klaidman a Beauchamp (1987: 129) popisují poskytování
služby veřejnosti jako povinnost žurnalistické činnosti. Tato povinnost sloužit ve veřejném
zájmu nás spojuje s kantovskou deontologickou etikou, tedy druhým přístupem, který práce
představí.
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Kantova představa povinnosti je základním aspektem tohoto přístupu. Povinnost v pojetí
Kanta nemůže být jakkoli vynucena externím nátlakem (Wood, 2008: 159). Ve skutečnosti
označuje Kant povinností všechny činy, k jejichž vykonání máme morální důvody (Wood,
2008: 159). Na rozdíl od utilitarismu, který klade etickou hodnotu na následky činů, Kant
tvrdí: „Dobrá vůle není dobrá tím, co způsobuje nebo vykonává, není dobrá pro svou
způsobilost uskutečnit předem vytčený záměr, nýbrž pouze a jedině pro chtění, tzn. o sobě, a
je-li zkoumána sama o sobě, je ji zapotřebí bez jakéhokoli srovnávání hodnotit daleko víc
než vše, co by se mohlo kdykoli uskutečnit skrze ni ve prospěch nějaké náklonnosti, ba
chceme-li, sumy všech náklonností“ (Kant, 1909: 10).
Kant tedy stavěl vyšší morální hodnoty na vnitřní prvek etického procesu rozhodování.
Zatímco v utilitarismu jsou morální činy závislé na svých výsledcích, Kantovy morální
závazky jsou absolutní a vyjádřené prostřednictvím kategorického imperativu, který se
vztahuje na všechny situace (Crook 2010: 167). „Morální imperativ je kategorický, protože
jeho úlohou je nás pověřit jednáním bez ohledu na naše přání nebo kontingentní cíle“
(Wood, 2008: 67). Kantova etika taky vyžaduje, aby se lidé k sobě navzájem chovali jako
k účelu samu pro sebe, ne jako k prostředku (Crook 2010: 167).
Žurnalistická etika z těchto a dalších přístupů vychází. V této práci se ale dalším z nich
nebudeme věnovat. Na závěr slova teoretiků k zamyšlení se nad novinářskou etikou.
Novinářská etika je nezbytná, vzhledem k tomu, že vnější kontrola žurnalistiky, jako jsou
právní normy, je nedostatečná, tvrdí Ru-Mohl. „Kam nedosahují zákony a právní normy,
tam by měl řídit jednání novinářů alespoň etický kodex. Tento kodex musí zprostředkovávat
jasné představy o tom, co je a co není v žurnalistice profesionální“ (Ru-Mohl a Bakičová,
2005: 237). Vnímá však kodexy jako slabý prostředek, s jehož porušováním nejsou spojeny
žádné sankce (Ru-Mohl a Bakičová, 2005: 237).
Mediální teoretik McQuail o žurnalistické etice pochybuje: „Normativní teorie médií má na
poli ‚vědy o komunikaci‘ stále ještě velmi nejistou pozici a musí bojovat o uznání. Je to
způsobeno částečně tím, že se nevyhnutelně dotýká otázek ideologie, politiky, práva nebo
morálky.“ (McQuail, 2007: 148).
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3.2.2 Samoregulace žurnalistiky v Mexiku
3.2.2.1 Etické kodexy
Etické kodexy jsou hlavním prvkem samoregulace žurnalistiky.
„Etický kodex definuje povinnosti role profese, ke které se vztahuje, a poskytuje nástin
etických norem dané profese“ (Elliot a Ozar, 2010: 9). Autoři výše zmíněné definice však
upozorňují na to, že se jedná jen o stručný přehled, který je následně rozvíjen v závislosti na
daném politickém prostředí (Elliot a Ozar, 2010: 9). Black (2010) pak žurnalistické etické
kodexy popisuje jako „matoucí směs ideálních očekávání a minimálních standardů“, které
se pokoušejí o samoregulaci dobrovolné povahy etického chování a dodává, že od
přirozenosti by neměly být etické kodexy vynutitelné (Black, 2010: 105).
Původním záměrem práce byla analýza etických kodexů mexických médií. Etické kodexy
má dnes většina mexických médií. Tedy teoreticky. Autorka začala zkoumat nejrůznější
etické kodexy mexických médií, k podrobnější analýze si vybrala tři z nich, a to deníku El
Universal, televize Televisa a alternativního elektronického média Animal Político. Všechny
kodexy jsou dobře nastavené, všechny mluví o profesionalitě, etice, svobodě slova, zaručení
uspokojivých pracovních podmínek. Etické kodexy jsou nastaveny v souvislosti
s mezinárodními standardy. Při porovnání s kodexem SPJ147 nevykazují velké odlišnosti.
Ale realita je jiná. Postupně bylo totiž zjišťováno, že samotná existence etických kodexů pro
média ani pro samotné novináře nic neznamená. V praxi se nevyužívají, většina novinářů o
nich neví a samotná média jim nepřikládají žádný důraz (Hernández Ramírez, 2011,
Martínez, 2011; Trejo Delarbre, 1997).
Autorka je přesvědčena, že hlubší analýza etických kodexů nepřispěje k pochopení výkonu
povolání novináře vzhledem k jejich malému vlivu faktu, že často nejsou respektovány. Více
o nich pak pojednává praktická část.
Etické kodexy se v Mexiku začínají objevovat zejména v průběhu 90. let 20. století. Právě
z této doby pochází také Un Código de Ética para los medios mexicanos (Etický kodex pro

147

Society of Professional Journalists.
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mexická média) sepsaný Raúlem Trejo Delarbre a poprvé publikovaný v roce 1994. V té
době nebylo pro média zvykem mít etický kodex, proto ho vypracoval a publikoval, aby tak
inspiroval média a poskytl jakousi předlohu (Trejo Delarbre, 1997: 366 – 378), viz Příloha
č. 3. Od 90. let začínají postupně mexická média vytvářet své vlastní kodexy, pomalu,
opatrně, nejprve jen s vágními formulacemi. Dnes je má většina mexických médií, avšak řídí
se jimi jen hrstka z nich (Martínez, 2011).

4 Výkon povolání novináře v Mexiku pohledem vybraných
novinářů
V zimním semestru 2016/2017 jsem absolvovala studijní pobyt v Ciudad de México na
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (Fakulta sociálních a politických věd). Díky tomuto pobytu jsem mohla začít
s výzkumem přímo na místě. Přestože jsem ještě před odjezdem načetla spoustu knih o tamní
realitě, trvalo mi mnohem déle porozumět mexické společnosti, než jsem čekala. Nicméně,
analyzovat mexickou žurnalistiku bez pochopení společnosti jsem nechtěla, takový výzkum
by nebylo možné považovat za relevantní.
V první části pobytu (srpen – říjen 2016) jsem načerpávala informace spíše neformální
cestou. V rámci studia jsem absolvovala předměty společně s mexickými studenty
žurnalistiky, neměla jsem tedy žádné speciální kurzy pro zahraniční studenty. Denní kontakt
se studenty a vyučujícími tohoto oboru, zároveň aktivními novináři, absolvování samotných
kurzů a možnost klást otázky v rámci seminářů, mi otevíraly dveře k pochopení.
Po celou dobu pobytu jsem žila se dvěma Mexičany z Ciudad de México, kteří také studovali
na UNAM. Sharon studovala biologii a Gibran matematiku. I díky nim jsem měla úzký
kontakt s celou jejich rodinou a řadou dalších rodin a známých, nejen v Ciudad de México,
ale také v Méridě, Guadalajaře, Xalapě, Morelii, Querétaru a množstvím dalších měst.
Mohla jsem tedy hovořit s lidmi různých generací, společenských vrstev, rozličného
zaměření a nebyla jsem odkázaná jen na privilegované studenty UNAM. Přesto je nutné
uznat, že právě se studenty UNAM jsem trávila nejvíc času.
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Informace jsem po celou dobu, a jak jsem zmiňovala zejména na začátku pobytu, sbírala
neformálními rozhovory nejen s přáteli a jejich rodinami, ale také s lidmi na ulici, na trhu,
ve školní kafeterii, s řidiči autobusů, s pracovníky v knihovnách, hlídačem budovy, ve které
jsme bydleli, a na dalších místech běžného života. Mexičané jsou otevření, upovídání, sdílní.
Zaplést se s nimi do rozhovoru není nic obtížného, a tak jsem nemálo informací získala i při
řešení problémů v bance, vyřizování administrativních záležitostí na sekretariátu fakulty,
s umělci po koncertu v Bellas Artes nebo při demonstracích. Každý střípek zapadal do
mozaiky.
V průběhu oněch šesti měsíců jsem často jezdila i mimo Ciudad de México do regionů,
navštěvovala rodiny novinářů, spolužáků či kolegy mých profesorů v regionech. Zavítala
jsem i do jednoho z nejnebezpečnějších částí Mexika, a to Veracruz, spojila se s rodinou
z Reynosy, tedy z města, kde jsou organizovaný zločin a násilí na alarmující úrovni, dle
deníku Hora Cero se jedná o vůbec nejnebezpečnější město v celém Mexiku.
Abych nabyla odbornějšího pohledu, účastnila jsem se konferencí a workshopů
pojednávajících o lidských právech, o etice, žurnalistice apod. Pro příklad zmíním Los
acosos a la civilización. De muro a muro: El acoso al periodismo v Ciudad de México o
tom, co ohrožuje mexickou žurnalistiku, Taller de Periodismo Literario v Guadalajaře o
literární žurnalistice v Mexiku či Nuetros-Vuestros Derechos Humanos v Querétaru o
lidských právech v Mexiku.
V této době jsem měla možnost nahlédnout do mexické společnosti, kultury, mentality,
poodkrýt místní kolorit. Mohla jsem žít Mexiko.
Výše zmíněné neformální rozhovory, cesty a pozorování mi pomáhaly pochopit místní
realitu. Sloužily k uchopení tématu, pomohly mi dostat se hlouběji do mexické kultury,
mentality a souvislostí, jejichž pochopení mi pak při analyzování mediálního prostředí
usnadnily práci. Žádná neformální data nejsou jádrem praktické části práce. Tím jsou
rozhovory s novináři. Je nicméně možné se domnívat, že z určité části formovala moji
interpretaci, moje úsudky.
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Do Mexika jsem se vrátila v říjnu 2017 a zůstala ta, dva měsíce, tedy do prosince 2017.
Podílela jsem se na lidskoprávním výzkumu, na kterém pracovala UNAM společně
s organizací Movimientos por Nuestros Desaparecidos en México. Týkal se porušování
lidských práv v zemi se zaměřením na zmizelé Mexičany.

4.1 Rizika
Jako možná rizika při práci na tomto tématu a interpretaci dat považuji fakt, že jsem Češka,
po většinu svého života žijící v České republice a vzděláním formovaná českým
vzdělávacím systémem. Toto pozadí pokládám za důležité, a je nutné ho vzít v potaz při
čtení práce.
Velmi časté diskuze při antropologických studiích jsou o tom, zda přináší hodnotnější data
insider zkoumané skupiny nebo outsider. Nehodlám se tu pouštět do polemiky, ale ráda bych
na tento faktor upozornila. Mexickou žurnalistiku zkoumám jako outsider. To může přinášet
výhody, například větší tendence k objektivitě, tím, že nejsem součástí skupiny (nepůjdu
zítra do redakce a nebudu se muset zpovídat svým kolegům – mexickým novinářům), a také
nevýhody, jako třeba fakt, že do tématu mám vhled pouze určitou omezenou dobu, v Mexiku
jsem nevyrůstala, nemohla jsem pozorovat a žít Mexiko celý život.
Toto všechno platí nejen v části praktické, zde však nejvíce. Nicméně je tento fakt nutné vzít
v potaz i v ostatních částech práce. Na mexickou kulturu se často dívám pohledem
evropských či amerických148 teorií. Přestože se snažím vycházet převážně z autorů
latinskoamerických, práce představuje kombinaci obou zmíněných. Také výběr děl, postup
při práci a samotné uvažování je zajisté zabarveno mými zkušenostmi, vzděláním, mým
původem. I přes výše zmíněné se snažím o co největší objektivitu práce.

4.2 Popis výzkumu
Celá praktická část byla prováděna v období srpen 2016 – září 2018, a to následovně:

148

V tomto případě americký myšleno jako přívlastek od Spojených států amerických.
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Začala jsem s polostrukturovanými rozhovory. Tyto rozhovory proběhly s 23 novináři
v období říjen 2016 – únor 2017, tedy v průběhu mého studijního pobytu v Mexiku.
Postupně se ale začala otevírat témata, o kterých jsem zpočátku vůbec neuvažovala a která
jsem s respondenty rozváděla hlouběji. Je také nutné přiznat, že původní struktura rozhovorů
nereflektovala dostatečně specifika mexické žurnalistiky, rozhovory nebyly kvalitně
navržené. S časem, hloubkou a studiem jsem mohla výzkum navrhnout lépe a v průběhu
samotných rozhovorů lépe reagovat. Rozhodla jsem se tedy využít provedené
polostrukturované rozhovory jako východisko a s vybranými novináři se pustit do hlubší
spolupráce a rozebrat s nimi určité aspekty hlouběji. To však nebylo možné s tak velkým
počtem.
S deseti vybranými novináři jsem se dohodla na pokračování spolupráce.
Zde uvádím kritéria pro výběr novinářů, se kterými jsem dále prováděla hloubkové
rozhovory.
Faktory výběru:


Typ media:
a) národní x regionální
b) tisk, rádio, televize



Zkušenosti (souvisí s věkem) – ve vzorku jsou jak zkušení novináři jako Luis
Guillermo či Raúl Trejo Delarbre, ale také zástupci mladší jako Erasmo Aldape
García, Belén Rodríguez nebo Maleny Gutiérrez.



Gender



Okolnosti, zda je novinář také akademikem, spisovatelem apod.



Oblast žurnalistiky – investigace, ekonomika, kultura, …



Ochota spolupracovat – v době, kdy jsem se rozhodla pro hlubší a četnější rozhovory
a oslovila znovu respondenty, byla významným faktorem výběru i jejich ochota
spolupracovat a jejich časové možnosti.

Vzorek se snaží o reprezentativnost, má však řadu nedostatků. Mezi hlavní považuji absenci
zástupců velkých médii jako Televisa nebo TV Azteca a na druhou stranu reprezentantů
malých lokálních médií. Ti nejsou zařazeni, protože se mi ani přes značné úsilí nepodařilo
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nikoho kontaktovat a navázat bližší kontakt. Vybraných novinářů je deset, nereflektují tedy
celou společnost, o to se práce ani nesnaží, spíše jsem se snažila o rozmanitost. Výzkum je
vedený jako kvalitativní.
Následující doplňující rozhovory probíhaly distančně, přes Skype, komunikovali jsme i
skrze email a WhatsApp, který je v Mexiku velmi populární, a to v období březen – říjen
2017.
Můj druhý pobyt v Mexiku proběhl v období říjen – prosinec 2017, v tuto dobu byla také
realizována většina hloubkových rozhovorů, které mi daly největší množství informací. V té
době už jsem byla schopná lépe formulovat otázky, věděla jsem přesně, co chci zkoumat,
moje španělština byla na vyšší úrovni a fakt, že jsem se tématu věnovala již více než dva
roky, dovolil jít mé práci do hloubky. S respondenty jsem měla bližší vztah, lépe je chápala,
někteří mě i pozvali do redakce a práce nabyla odbornější a kvalitnější ráz.
V průběhu roku 2018 jsem pak s vybranými deseti respondenty udržovala kontakt
prostřednictvím Skype, WhatsApp a emailu.
Všechny rozhovory byly vedeny ve španělštině, překlady do češtiny jsou mé vlastní. Přepisy
rozhovorů nepřikládám vzhledem k obrovskému množství a z mého pohledu nadbytečnosti.
Výpovědi řadím dle kategorií, uceleně. Všichni respondenti byli obeznámeni o cílech mého
bádání a všichni s ním souhlasili. Výslovné souhlasy jsou zaznamenány na nahrávkách
rozhovorů. Žádný respondent nepožadoval anonymitu, nicméně specifická situace nastala s
Anabel Hernández. Při rozhovorech jsme se bavily velmi hluboce, nejprve neviděla
s publikováním informací žádné problémy. Věděla, že je práce psaná v češtině v rámci mého
studia na Karlově univerzitě. Nicméně, když jsme se spolu spojily distančně přes Skype,
požádala o vymazání určitých částí. Jako důvod uvedla bezpečnost. Anabel se nachází
v nelehké životní situaci, žije v exilu ve Spojených státech amerických, je pod neustálou
hrozbou, a to zejména z důvodu její investigativních činnosti týkající se například největšího
mexického drogového kartelu Los Zetas. Anabel žije pod neustálým tlakem z výhrůžek,
vydírání, hrozeb smrti, několikrát se jí někdo vloupal do domu, ohrozil její rodinu, zabil její
informátory a podobně. I přesto, že se domnívám, že nemohu její bezpečnost jakkoli svou
prací ohrozit, ctím její přání. V její situaci se opatrnost a obezřetnost staví na jinou úroveň.
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Veškeré informace níže zmíněné jsou z její strany odsouhlasené. Část jich však byla na její
žádost vymazána.

4.2.1 Finální seznam respondentů
1) Anabel Hernández


Profese: novinářka, spisovatelka



Místo pobytu: Berkeley, USA



Současné medium: Proceso (tištěný časopis, národní) a Reporte Índigo (internetový
deník, národní)



Bývalá média: Reforma, Milenio, El Universal, La Revista



Oblast: investigativní žurnalistika



Autorka knih: La familia presidencial, Fin de Fiesta en los Pinos, Los cómplices del
presidente, Los señores del narco, México en llamas: el legado de Calderón, La
verdadera noche de Iguala: La historia que el gobierno trató de ocultar



Více: držitelka několika ocenění v oblasti žurnalistiky, kvůli své investigativní
činnosti musela opustit Mexiko a momentálně žije v USA, uznávaná novinářka
v mexickém i mezinárodním prostředí

2) Erasmo Aldape García


Profese: novinář – editor



Místo pobytu: Ciudad de México



Současné medium: Reforma (tištěný deník, národní)



Bývalá média: lokální deníky El Mundo (stát Veracruz), Zócalo (stát Cohauila), El
Heraldo del Saltilla (Cohauila)



Oblast: rubrika domácí, politika

3) Belén Rodríguez


Profese: novinářka – reportérka



Místo pobytu: Ciudad de México



Současné medium: Reforma (tištěný deník, národní)
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Oblast: ekonomika



Více: studovala byznys, v této oblasti působila 3 roky, poslední dva roky pracuje
v ekonomické rubrice deníku Reforma

4) Luis Guillermo


Profese: novinář, školitel kurzů pro novináře v oblasti literární žurnalistika



Místo pobytu: Ciudad de México



Současné medium: na volné noze



Bývalá média: W Radio, Radio Monitor, Televisa, El Universal, Reforma, El
Nacional, El Independiente, El Centro, Diario Monitor, Emeequis



Oblast: kultura, politika, literární žurnalistika



Více: držitel několika národních novinářských ocenění jako například el Premio
Nacional de Periodismo a el Premio Nacional de Periodismo Cultural

5) Jorge Cervantes


Profese: Specialista PR, ghostwriter, dříve novinář



Místo pobytu: Xalapa, Vecacruz



Bývalá média: Reforma, Excélsior



Oblast: politika



Více: studoval žurnalistiku, pracoval jako novinář, dodnes píše blog a je aktivní na
Twitteru, zajímá se zejména o oblast politiky

6) Carlos Fazio


Profese: novinář, spisovatel, profesor



Místo pobytu: Ciudad de México



Současné medium: nyní La Jornada (tištěný deník, národní)



Bývalá média: Proceso, Respuesta, Reforma, Milenio, El Financiero



Oblast: bezpečnost



Autor knih: Terrorismo mediático, Estado de emergencia, En el nombre del padre



Více: ochází z Uruguaye

7) María Elena Hernández Ramírez
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Profese: novinářka, výzkumná pracovnice, profesorka na Universidad de
Guadalajara (UDG)



Místo pobytu: Guadalajara



Současné medium: Proceso (časopis, národní)



Oblast: bezpečnost



Více: dlouhodobě se věnuje oblasti profesionalizace žurnalistiky v Mexiku, její
hlavní činností je výzkum v oblasti komunikace, žurnalistiky a bezpečnosti na UDG

8) Raúl Trejo Delarbre


Profese: novinář, akademik na UNAM



Místo pobytu: Ciudad de México



Současné medium: nyní La Crónica de Hoy (tištěný deník, národní)



Bývalá média: El Universal, Zócalo



Oblast: politika, společnost



Více: zabývá se novinářskou etikou

9) Maleny Gutiérrez


Profese: novinářka



Místo pobytu: Querétaro



Současné medium: TVUAQ – regionální, televize provozovaná Universidad
Autónoma de Querétaro + pracuje pro místní tiskovou agenturu



Oblast: politika, kultura



Více: mladá začínající novinářka

10) Marco Antonio Lara


Profese: novinář, právník



Místo pobytu: Querétaro



Současné medium: Radio UAQ – Radio Universidad 89.5 FM, TV UAQ



Oblast: politika, události v regionu

Praktickou část volím do celků dle tematických oblastí. Níže jsou citace z uskutečněných
rozhovorů s deseti mexickými novináři. Citace řadím do kategorií, jsou dostatečně
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vypovídající samy o sobě, tudíž je propojuji jen zřídka. Komentuji v případě, že je to potřeba
pro porovnání či dovysvětlení.

4.3 Výsledky výzkumu
4.3.1 Mexická žurnalistika
„Mexická žurnalistika je extrémní sport,“ řekl mi Gibran Aguilar na otázku, jak by popsal
mexickou novinařinu. Extrémní sporty se popisují jako aktivity, které jsou spojeny s vyšším
rizikem, jsou doprovázeny zvýšením hladiny adrenalinu v krvi, jsou navrženy tak, aby nás
chránily před nebezpečím. Toto všechno jsou charakteristiky, které můžeme použít pro
mexickou žurnalistiku. Je tedy výkon povolání novináře v Mexiku extrémním sportem?
Maleny Gutiérrez charakterizuje mexickou žurnalistiku jako „aktivitu, která je nezbytná pro
upevnění demokracie v naší zemi, je však velmi zranitelná a formovaná politickými aktéry a
zájmy podnikatelů“ (Gutiérrez, 2017).
Cervantes ji vidí jako „omezenou a dekadentní činnost, které já limitována spoustou faktorů
a nemůže tak sloužit společnosti, jak by bylo v Mexiku potřeba“ (Cervantes, 2017).
„Žurnalistika je profese, kterou ten, kdo ji provozuje, musí žít. A v Mexiku pro ni třeba i
zemřít“ (Aldape García, 2016).
„Aktivita, ze které Mexiko těží asi dvacet procent toho, co by ve skutečnosti mohlo. Všechno
je filtrované, kontrolované, ovlivněné, na nic. Jako celá naše společnost“ (Hernández,
2017).
„Abys pochopila mexickou žurnalistiku, musíš pochopit mexickou společnost, naši historii.
Třeba vláda PRI definuje mexickou žurnalistiku víc než co ostatní. Je potřeba pochopit
institucionální kontrolu. První komerční periodikum se zrodilo z důvodu moci. A to trvá
dodnes. Mexická žurnalistika nikdy nebyla nezávislá. A není ani dnes. V Mexiku je těžké
oddělit moc politickou, moc ekonomickou a moc mediální, to nejde“ (Guillermo, 2017).
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4.3.1.1 Co znamená být novinářem v Mexiku?
„Být v neustálém ohrožení“ (Aldape García, 2017).
„Být novinářem v Mexiku... hmm, být kritickým, být odvážným. Věřit, bojovat, nepřestávat a
smířit se s následky, které mohou přijít“ (Guillermo, 2017).
„Je to zábava. Velmi ale záleží na tom, v jaké oblasti působíš, o čem píšeš, a hlavně, o kom.
Taky je úplně něco jiného být novinářem v Chiapasu nebo v Tamaulipas, záleží na tom, jestli
strkáš nos do věcí, které nejsou někomu pohodlné, jestli chceš někoho usvědčit, nebo píšeš o
skóre fotbalového zápasu. Obecně to není jednoduché. I když píšeš o tom sportu, jak říkám,
tak to není lehké. Moc ti nezaplatí, často s tebou ani nebudou chtít mít plný pracovní poměr,
většina z nás jsme jen externí pracovníci, korespondenti. Musíš buď hodně věřit nebo se
hodně zapálit“ (Lara, 2016).
„Je úplně něco jiného být novinář v klidném horském městečku regionu Oaxaca, v drogami
prorostlé Reynose státu Tamaulipas nebo v Ciudad de México. Mexiko není jeden kompaktní
stát. Je to stát států. A podle toho pak funguje i žurnalistika“ (Gutiérrez, 2016).
María Elena Hernández Ramírez pak mluví o své zkušenosti, když se snažila zkoumat
mexickou žurnalistiku a definovat mexického novináře. „Dva roky jsem se účastnila
projektu The Worlds of Journalism. Zpracovávala jsem zprávu o Mexiku za roky 2008 –
2009. Strašně jsem u toho trpěla. Studie byla založená na schématu ano – ne. Udělala jsem
rozhovory se sto novináři ve dvaceti různých médiích. V této době právě eskalovala válka
proti drogám, kterou započal Calderón, chtěla jsem se na ni ptát, ale s tím šíleným
dotazníkem jsem nemohla. Měla jsem k dispozici 150 otázek, na které se mohlo odpovědět
dvěma možnostmi – ano nebo ne. Ale takhle to v Mexiku nefunguje. Tady to není ano, nebo
ne. Tady je všechno komplexní, propojené s historií, kulturou, naší mentalitou, ovlivněné
specifiky regionů a mnoha dalšími aspekty. Taková studie neříká nic o fenoménech mexické
žurnalistiky. Nejde to s uzavřenými otázkami ano – ne. Jak jsem zmínila, právě probíhala
válka proti drogám, denně umíraly desítky nevinných lidí, to se samozřejmě odráželo ve
společnosti i v novinařině a já jsem o tom ve studii nemohla napsat nic. Sepsala jsem tedy
kritiku na tuto studii, a výsledek? Příště už mě nepřizvali ke spolupráci. Proč to zmiňuji,
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protože to říká víc, než je možná vidět. Jako když si při rozhovoru nastavíš špatné otázky,
čeká tě prohra. Taky to, že studie jsou studie, ale to, co my tady žijeme, je něco úplně jiného,
a taky to, že jakmile si otevřeš pusu a začneš kritizovat, nikdo to nebere v potaz, prostě tě
odstřihnou. To tady funguje na sto procent“ (Hernández Ramírez, 2017).
Mexická žurnalistika se opravdu nedá popsat pouze pomocí ano – ne. S každým rokem,
s každým prezidentem, s každou vraždou novináře, se mexická žurnalistika proměňuje.

4.3.2 Profesionalita
Všech respondentů jsem se ptala, zda a proč je z pohledu respondenta žurnalistika profesí.
Všichni shodně bez přemýšlení odpovídali, že samozřejmě. Každý pro své tvrzení měl však
jiné vysvětlení. Často se opakoval argument platu a specifických znalostí.
„Pro mě je žurnalistika profesí, protože žurnalisté mají nějaké určité vědění, které ostatní
nemají. Tak jako lékaři ví, jak léčit a instalatéři zase, jak opravit vanu, i žurnalisté mají
speciální vědění – jak hledat informace, jak hledat pravdu, jak ji předat společnosti“
(Guillermo, 2018).
„Ve Francii mě překvapilo, že novináři měli identifikační kartu vydávanou státem, která je
označovala za novináře – nic takového v Mexiku nebylo. Také jsem si kladla otázku, je
žurnalistika profesí? Ale ano, samozřejmě, že je. Musím umět něco, co ostatní ne, dostávám
za to plat, i když mizerný, vykonávám něco specifického“ (Hernández Ramírez, 2016).
V průběhu rozhovorů se respondenti shodovali na tom, že profesionalita mexických
novinářů je ohrožena. Vypovídali o tom, že společnost profesi nebere vážně, v zákoně je
ukotvena velmi vágně, shodovali se na nízkých platech novinářů, nedostatečné pozornosti
formování novinářů, jejich vzdělání. Téměř všichni prošli univerzitním vzděláním oboru
žurnalistiky a téměř všichni ho hodnotili velmi negativně, a to přesto, že čtyři z nich sami na
univerzitách vyučují. Pozitivně bylo hodnoceno zavedení seminářů o novinářské etice.
Velmi časté také byly výpovědi o tom, že se média nepostaví za novináře v případech, kdy
je to potřeba, a dále se dva respondenti rozpovídali o úplatných novinářích, tedy žurnalistech,
kteří porušují základy jakékoli profesionality tím, že publikují to, co jim řekne politik nebo
narco, který si je zaplatil.
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„Koncem osmdesátých let, kdy jsem začala pracovat na své doktorské práci, začínalo se
mluvit o profesionalizaci žurnalistiky, dokonce i o etice. Právě proto jsem si jako téma
vybrala profesionalizaci žurnalistiky v Mexiku, chtěla jsem dokumentovat ten proces, říkala
jsem si, teď je ten historický okamžik, teď konečně. Ale bylo to náročné, měla jsem pocit jako
bych předběhla dobu“ (Hernández-Ramírez, 2016).
„Profesionalita? V zemi, kde je normální neověřovat si informace, neuvádět zdroje? To od
samotného základu popírá jakoukoli profesionalitu. Velmi často se stává, že média neuvedou
zdroj, případně je zdrojem nějaká osoba, například politik – to přeci ale není zdroj. Málokdo
se nad tím ale pozastavuje“ (Fazio, 2016).
„Vůbec „největší profesionálové“ jsou tzv. periodistas chantajistas – novináři, kteří si
nechávají platit za to, že budou publikovat, co narcos a vláda chce. Existují i nahrávky, kdy
novináři vydírají politiky – buď mi dáš peníze, nebo o tobě napíšu to a to a tvoje kariéra je
navždycky zničená. Ne všichni novináři jsou obránci pravdy. To zdaleka ne. A takových jsou
v našich řadách stovky, ne-li tisíce“ (Lara, 2017).
„Jsem frustrovaná. Vždycky jsem chtěla dělat dobrou žurnalistiku, ale kde? Když jsem
dokončila školu a hledala svoje první zaměstnaní, dostala jsem se do situace, ze které jsem
neviděla východisko, a vlastně nevidím dodnes. Vždycky jsem věděla, že být novinářkou
v naší zemi není jednoduché, ale když po škole měla přijít praxe, zjistila jsem, že je to ještě
daleko krutější, než jsem myslela. Kde budu pracovat, říkala jsem si. Chci hledat pravdu,
chci informovat, chci přinášet něco velkému počtu lidí, chci to dělat pořádně… To ale nejde,
zjistila jsem. Kvalitní žurnalistika jsou alternativní média s menším dosahem a dost směšným
platem. Velká média jsou zase celá ovlivněná vnějšími vlivy, politici se paktují se
šéfredaktory a s vlastníky.. Krátce jsem pracovala pro Milenio, ale stejně, vůbec mě
nenechali publikovat moje…no dobře...docela kritické texty. Vím, jsem mladá, bláhová, plná
ideálů. I spolužáci si ze mě dělali srandu. Ano, věřila jsem, že můžu. Když jsem tam
nastoupila, měla jsem dobrého šéfa, zdálo se mi, že taky chce dělat dobrou žurnalistiku, ale
šéf mého šéfa a jeho šéf a kdovíkdo ještě, ti to určitě nechtěli. Odešla jsem, vrátila se do
Querétara a pracuji tady v univerzitní televizi. Vydělávám 3600 pesos měsíčně, od rodičů se
asi nikdy neodstěhuji, ale reportáže, které točím, mi téměř necenzurují“ (Gutiérrez, 2017).
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Maleny Gutiérrez mimo to má ještě práci v malé lokální tiskové agentuře, kam chodí ráno
na šestou a zpracovává zprávy. Pak jde na běžnou (a často i delší) pracovní dobu do TV
UAQ, jedné z mexických univerzitních televizí. Po večerech pak díky své angličtině občas
pracuje na překladech, aby si vydělala nějaké to peso navíc.
V jednom ze seminářů na UNAM jsme také edli diskuzi o novinářské profesionalitě a etice.
Jeden ze studentů se zeptal, jak dělat dobrou žurnalistiku, být objektivní, kredibilní a zároveň
mít dosah. „Mám pracovat pro Televisu, abych měl dosah a aspoň nějaký plat, nebo pro
alternativní internetová média, abych měl svobodu slova, prázdno v kapse a pravděpodobně
strach o to, jestli někdo zapíchne mě nebo moji rodinu?“ Profesorka Torreblanca sklopí
hlavu a smutně konstatuje, že v dnešním Mexiku je nemožné naplnit široký dosah,
kredibilitu, objektivitu, plat, svobodu slova a bezpečnost. Celá třída mlčí, jako by se s tím
pomalu smiřovala.

4.3.2.1 Pracovní podmínky
„Pracovní podmínky byly vždycky dost špatné, vždy byly špatné platy, nebyly vytvořené
žádné minimální mzdy, žádné mechanismy na ochranu novinářů, žádná lidskoprávní
organizace, a to po dlouhou dobu. A to samozřejmě vývoj mexické žurnalistiky ovlivnilo“
(Fazio, 2016).
„Nízké platy, absence zdravotního pojištění. V podstatě jsou požadavky novinářů, když
protestují, velmi základní: chceme zdravotní pojištění, chceme bezpečí, abychom se nemuseli
bát o život svůj a našich blízkých, a alespoň trochu lepší platy. Většinou ti, kteří dělají
nejlepší žurnalistiku, mají v Mexiku nejméně peněz, mají nejhorší pracovní podmínky, a ještě
jsou v nebezpečí“ (Lara, 2017).

4.3.2.2 Formování mexických novinářů
Respondenti se shodovali, že profese novináře vyžaduje vzdělání, přestože v Mexiku, pokud
se někdo rozhodne pracovat pro nějaké medium, může a nic mu v tom nebrání. Nepotřebuje
žádný speciální diplom. Tento fakt však není hodnocen výlučně negativně zejména kvůli
tomu, že se respondenti domnívají, že většinu důležitých schopností pro výkon žurnalistiky
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získává novinář až praxí. Vzdělání považují za důležité, šest z deseti dotázaných však
souhlasí s tím, že je v pořádku, že se novinářem může stát i bez diplomu každý. Ostatní by
chtěli nějaké formální uznání a sjednocení. S Hernández Ramírez hovořím o historii
vzdělávání novinářů.
„Největším problémem je, že se vzdělání v oboru žurnalistiky nikdy nesjednotilo“
(Guillermo, 2017).
„Neexistuje žádný národní model vzdělání novinářů, a tím profese trpí“ (Fazio, 2016).
„Sama nemám vzdělání v oboru žurnalistiky nebo komunikace a myslím, že svou práci dělám
dobře. Mám výhodu v tom, že rozumím věcem, o kterých píšu, formulovat myšlenky jsem se
naučila postupně. Bez tvrdých znalostí, které jsem nabyla při studiu ekonomie, by to ale asi
nešlo. To si taky myslím, že je důvod, proč mě do Reformy přijali“ (Rodríguez, 2017).
„V roce 1949 vzniká první škola žurnalistiky, ale není to škola univerzitní. Následně vzniká
fakulta na UNAM, dále na Universidad Veracruzana (UV) a dál nic. Víc škol žurnalistiky
neexistuje. Mexiko pak totiž následuje světový model a rozvíjí fakulty komunikačních studií,
a v rámci toho i žurnalistiku. To pro nás ale dobré není. Obor se smísil s PR a politologií,
se kterými nemá nic společného. Stalo se totiž to, že jedna latinskoamerická instituce,
jmenuje se CIESPAL149, s cílem demokratizovat země Latinské Ameriky a zlepšit úroveň
žurnalistiky, navrhuje, aby se vytvořily instituce studia komunikace s možností zaměřit se na
tisk, televizi, politickou komunikaci, marketing či veřejnou komunikaci. A od té doby je na
ostatních univerzitách (a po změnách i na UNAM a UV) výuka žurnalistiky inkorporována
do komunikačních studiích, kam ale patří i komunikace politická, PR apod. Výuka
žurnalistiky se tak nikdy dostatečně nevyvinula“ (Hernández Ramírez, 2016)150

149

Centro Internacioanl de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (pozn. autora).
Zde Hernández Ramírez otevírá zajímavé téma, které mě nutí k zamyšlení. I v českém diskurzu je
žurnalistika vyučována v rámci komunikačních studií. Když jsem své studium žurnalistiky započala, zamýšlela
jsem se nad vztahem žurnalistiky, marketingu a PR. Vždy jsem viděla v nastavení těchto oborů odlišný mindset,čili způsob uvažování. V Mexiku je organizace ještě trochu jiná, je možné, aby jeden student v rámci svého
studia mísil žurnalistiku, politickou komunikaci a PR dohromady, zkrátka si volil předměty z těchto zaměření,
nijak se neprofiloval, a i tak může tvrdit, že studoval žurnalistiku. Z mého názoru je tato kombinace ku škodě.
Souhlasím tedy s názorem, že žurnalistika je svébytná profese, jako taková má být vnímána a ideálně
vyučována.
150
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„V Mexiku se žurnalistika vyučuje zejména na soukromých univerzitách. S tím ale přichází
nebezpečí, že se z toho stane byznys – není jednoznačné, že to, co se vyučuje, je v souladu
s veřejným zájmem. Jsou normy, které stanovují, co se bude vyučovat, ale univerzity mají
velkou míru svobody, co vyučovat, jak vyučovat, nic moc se nekontroluje“ (Guillermo,
2017).
Hernández Ramírez také uvádí příklad jedné jezuitské univerzity, která vytvářela osnovy
studia žurnalistiky na základě potřeb soukromých médií. „Udělali si tam výzkum, zjistili, co
redakcím chybí, a na základě toho začali připracovat učební osnovy“ (Hernández Ramírez,
2018).
Opravdu by se osnovy měly přizpůsobovat jen potřebám redakčních místností? Kdo by měl
určovat, co se bude vyučovat? Trh nebo akademická obec?

4.3.2.3 Novinářské organizace
Vždy, když jsem zavedla téma rozhovoru na syndikáty a novinářské organizace, trvalo, než
se rozhovor rozběhl. V Mexiku neexistuje jedna velká organizace, která by sdružovala
většinu novinářů a která by novinářům ihned vyvstala na mysli.
Velkou neznámou byl i Národní syndikát (SNRP). Většina (8) respondentů o jeho existenci
věděla, ale nebrala příliš jeho působení v potaz. Sami ho nezmínili (s výjimkou Trejo
Delarbre), až po výslovné otázce na SNRP. Dvě respondentky (Rodríguez a Gutiérrez) o
jeho fungování nevěděly nic. Ani ostatní se o jeho působení nechtěli bavit. Nekritizovali,
spíš jeho existenci považovali za zbytečnou.
Co se týče sdružování novinářů, jsou častější menší organizace, které spojují novináře,
většinou založené v závislosti na lokalitě. Trejo Delarbre zmiňuje, že na základě výzkumu
Rogelio Hernández Lópeze je minimálně pět sdružení v každém státu Mexika. V některých
je jich i dvacet. Sám Trejo Delarbre není členem žádné novinářské organizace, ale je členem
akademických sdružení, konkrétně Instituto de Estudios Para la Transición Democrática,
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Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación.
„Novináři se většinou sdružují na základě teritoria, neexistuje jedna velká organizace napříč
Mexikem. Sdružují se, aby bojovali za výše svých platů, za ochranu, bezpečnost“ (Trejo
Delarbre, 2017).
„Nejsem členem žádné asociace, ani nevím proč, nikdy mě to moc nezajímalo. Vím, že se
třeba někdy sdružují ženy novinářky, například Las Periodistas de Chihuahua, také
v Tamaulipas. To proto, že mají společný cíl, tak bojují společně“ (Cervantes, 2017).
„Co mi přijde jako pozitivní vývoj našeho mediálního prostředí je, že se umíme sdružovat.
Není tu jedna velká organizace, ale už jsou různé sítě, ne moc formální, ale jsou. To dřív
vůbec nebylo. Myslím, že je to díky internetu, sociálním sítím. Třeba když někoho zabijí,
okamžitě se to mezi novináři šíří. Stojíme jeden při druhém. Pravdou ale je, že nějaká větší
organizace, lepší sebeorganizace, by nám pomohla. Jsme na cestě, ještě potřebujeme čas“
(Guillermo, 2018).
Luis Guillermo je sám členem organizace Periodistas de a Pie. Hernández Ramírez je
členkou Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. Ostatní
respondenti nejsou členy žádných organizací.

4.3.3 Etika
Etika je téma, u kterého se respondenti shodovali na tom, že by se o něm mělo více mluvit.
Několik z nich si povzdechlo nad tím, že je etika na nízké úrovni a že je v Mexiku těžké
s tím něco udělat. „Jak to změnit?“ ptala jsem se. V odpovědích jsme většinou končili u
toho, že by se musela změnit celá společnost. O etice jsme mluvili v souvislosti
s profesionalitou, nejvíce jsme rozebírali kontroverzní téma etických kodexů. Ale nejen to.
Rodríguez a Aldape García mluvili o etice Reformy pozitivně:
„Než mě vzali do Reformy, musela jsem projít několika koly výběrového řízení. Psala jsem
testy, dělala všeobecný test, psala ukázkové články, analyzovala studie. Po nástupu jsme
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měli několik školení, můj šéf se mnou okamžitě procházel kodex, bylo toho hodně. Zejména
na vysokou etickou úroveň periodika jsem byla několikrát upozorňována. Z mého pohledu
je etika Reformy na vysoké úrovni“ (Rodríguez, 2017).
„Každé oddělení má nezávislou komisi složenou z odborníků na dané téma – akademici,
ekonomové a tak podobně. Čtou naše články, analyzují, jednou týdně se schází a vydávají
doporučení jako třeba – tento článek nebyl objektivní, tady doporučujeme příště ještě vzít
v potaz ty a ty zdroje, toto téma by se mělo uchopit jinak, jiné periodikum – národní nebo
zahraniční – o tomto tématu referovalo tak a tak, myslíme si, že je to lepší. Tyto komise se
věnují i etickým aspektům. Jsou externí, nezávislí, a mně osobně to přijde skvělé. Myslím, že
je Reforma jediné periodikum, které podobný aparát má“ (Aldape García, 2017).
„Často jsme se spolužáky vedli debaty o etice. Padaly i názory o tom, že pokud se budeme
chovat eticky, nenajdeme práci. To mě vždycky rozesmutnilo“ (Gutiérrez, 2016).
„Etika..ani nevím, jestli tohle slovo v Mexiku známe. Je tu málo tréninků. Sama jsem jednou
organizovala workshopy pro mexické novináře z regionů na téma etika, investigativní
žurnalistika, bezpečnost. Děsilo mě, na jak základní úrovni všichni byli. Musíme se snažit
dělat kvalitní žurnalistiku. Tady v Mexiku to ale není jednoduché. Na druhou stranu bylo
skvělé vidět, že se všichni chtějí učit a zlepšovat. Novináři často pocházeli z regionálních
plátků, kde se o drogových kartelech vůbec nepsalo…raději. Přijeli na workshopy, protože
to chtěli změnit. Zároveň se ale nechtěli ohrozit. Tak jsme to všechno probrali“ (Hernández,
2018).
„Dnes se vyučuje etika na univerzitách. To je pokrok. Ale i to je pro nás něco nového. Je
dobře, že už se vyučuje, ale kurz žurnalistiky na univerzitě není jako očkování. Ještě nic
neznamená“ (Guillermo, 2017).
„Podívej se třeba na titulní stránky bulvárního tisku. Te je samá mrtvola, uříznutá hlava,
zakrvavené tělo. Oběti jsou jasně identifikovatelné. Žádné rozmazání obličeje, žádná snaha
o anonymitu. Žádný respekt k lidem. Lidský život totiž nemá v Mexiku žádnou cenu. A ani
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úcta k zemřelému. A to si na ni naším Día de Muertos151 hrajeme. No a my okolo těhle plátků
chodíme, každý den je vídáme na ulici, v novinových stáncích. Tomu se nedá říkat etika.
Jinde ve světě ani ty nejbulvárnější noviny nezobrazují denně takové nechutnosti, ta nebohá
těla, a s takovou obscéností. To je proti jakýmkoli etickým zásadám. Ale u nás je to běžné“
(Hernández, 2017).
4.3.3.1 Samoregulace
Velmi hluboké téma mexického mediálního prostředí je samoregulace. Zde se nejčastěji
objevovaly výpovědi o cenzuře ze strany editorů a šéfredaktorů. S tím měli zkušenosti
minimálně jednou všichni. Co se týče etických kodexů, s těmi naopak všichni zkušenost
neměli. V mexickém mediálním prostředí se jim nepřikládá velký důraz. Všichni si byli
vědomi jejich důležitosti, ale často zmiňovali, že při nástupu do media s nimi nikdo žádný
etický kodex neprobíral. To bylo jiné jen u periodika Reforma, které dle výpovědí dává na
etiku velký důraz.
„Etika je něco velmi složitého v Mexiku. Po dlouhou dobu neexistovalo nic psaného, co by
vymezovalo hranice. Od osmdesátých devadesátých let se začínají objevovat etické kodexy,
ale mexická žurnalistika si na ně stále zvyká. Mám zkušenosti třeba s El Universal, který má
etický kodex, nicméně jsem si jistý, že ho většina novinářů v tomto periodiku nikdy neviděla.
Takže se podle něj ani nechovají. A následky? Žádné. Neexistuje žádný defensor, kterému by
se novináři odpovídali“ (Trejo Delarbre, 2017).
„Když se tedy bavíme o etických kodexech, bavíme se o nedávné historii. O kodexech se
začínáme bavit až koncem minulého století. Nebylo tu, co se týče etiky, dobré vzdělání. Já
jsem studoval v Uruguayi, ale to je to stejné. Tím, že se nevyučovala etika, ani o etické
kodexy tu nebyl zájem. Pracoval jsem mnoho let v časopisu Proceso, konkrétně v letech 1977
– 1992, tam jsme po dlouhá léta žádný etický kodex neměli“ (Fazio, 2016).

151

Mexická oslava na počest mrtvých.
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„To, že najednou máme etické kodexy, nás nezachrání. Žijeme v zemi, kde etické kodexy
nefungují. A ještě méně v regionech. Žijeme v zemi, kde ani zákon nic neznamená“ (Lara,
2017).
„Když vzpomínám na svoje novinářské začátky, tedy zhruba na osmdesátá léta, říkám si, co
pro mě profesionalita a etika znamenaly. Asi nic. Nikdo to se mnou neprobíral, ani na škole,
ani v práci. Etický kodex…to bylo volgární slovo možná i pro moje nadřízené. Byli jsme
bláhoví, chtěli jsme jen psát, hledat pravdu, ale vlastně jsme nevěděli jak“ (Hernández
Ramírez, 2016).
„To, že jsou média pod vlivem vlády a narcos, to víme všichni. Až po několika letech praxe
jsem pochopila, že novináři čelí mnohem většímu ohrožení, které je mnohem větší než to,
které přichází od vlády – to ohrožení je regulace v rámci redakcí. Skrytá ale silná“
(Hernández, 2017).
„Když jsem nastoupila, bylo mi několikrát zdůrazňováno, že pracuji pro Reformu, tedy, že
v rámci své práce nepřijmu ani sklenku vody, natož pozvání na nějakou snídani
organizovanou třeba někým z vlády nebo nějakou společností. Ale vlastně mi nikdo ani nic
nenabízel. Reforma už má takovou pověst, nic si nebereme“ (Rodríguez, 2017).
„Reforma se od ostatních novin odlišuje. Nenecháváme se zlákat dárky, pozváními ani
jinými blbostmi, ale také máme dress code na rozdíl od jiných médií. Občas si na tiskovce
připadám jako jediný slušně oblečený a ptám se, jestli jsem jediný, kdo bere svoji profesi
vážně (Aldape García, 2017).
„Ještě za studií jsem začala pracovat v Reformě. V té době Reforma začínala. Tam byla etika
dost drsná. Můj šéf mě varoval, že nesmím přijímat vůbec nic, aby se to nebralo jako úplatky,
ani kávu, ani minerálku. Nic. Zdálo se mi to drsné, ale vnitřně jsem s tím souzněla. Myslím,
že tím, že se moje novinářská kariéra začala formovat na správném místě“ (Hernández,
2018).
„V osmdesátých letech jsem byl pozván do projektu organizovaného UNAM, v rámci kterého
jsem měl vytvořit kurzy etiky. Tehdejší rektor univerzity zorganizoval setkání s řediteli médií,
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jak z oblasti tisku, tak rádia i televize. Tato iniciativa ztroskotala. Proč? Protože média
neposílala na kurzy své zaměstnance, Neměli zájem. To je Mexiko. Jediné medium, které
zájem mělo, byl časopis Proceso152. Nicméně, tehdejší šéfredaktor časopisu Procesu mi řekl:
„Etika, Raúle? V Mexiku je etika Proceso.“ A tím vše skončilo“ (Trejo Delarbre, 2017).
Jak zmiňuje třetí kapitila, Raúl Trejo Delarbre vytvořil návrh obecného etického kodexu,
který publikoval v díle De la crítica a la ética v roce 1997153. „Když jsem ho tvořil, bláhově
jsem si myslel, jak bude pro všechny skvělý a užitečný, jak ho hned všichni aplikují. Omyl.
Dostal jsem pár reakcí z akademické obce, a to je vše“ (Trejo Delarbre, 2017)

4.3.4 Svoboda slova
„Jak bych to řekl, svoboda slova v Mexiku je sice dána zákonem, stát taky oficiálně
provozuje všemožné lidskoprávní organizace a prokurátory, ale to všechno je řízené shora
a těžce nefungující. V realitě žádná svoboda slova nefunguje. Musíme být opatrní“
(Guillermo, 2017).
„Svoboda slova. Zkus si svou práci publikovat ve španělštině tady v Mexiku a pocítíš, jaká
je tu svoboda slova“ (Lara, 2017).
„Možná vy v zahraničí si myslíte, jak je to super, máme přeci svobodu slova v ústavě,
vztahuje se na nás deklarace OSN, dají se vyhledat i všemožné zákony, které by nás měly
chránit, můžeme požádat o ochranu, bla bla, ale vždyť se podívej na mě. Kdyby v Mexiku
fungovala svoboda slova, nemusela bych žít ve Spojených státech“ (Hernández, 2017).
„Svobodu slova, jestli máme..no jasně, jako vtip pro narcos, abychom je pobavili“ (Aldape
García, 2017).
„Teď si píšu, co chci, ale nikdy nevím, jestli se můj text bude publikovat, nebo ne. V Crónice
se nikdy nestalo, že by ho nepublikovali. Ale když jsem byl mladý, začínal jsem psát v El Sol
de México, to bylo v roce 1974, a tam se mi stávalo často, že mi škrtali celé odstavce,
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Proceso se v českém diskurzu dá přirovnat k časopisu Respekt.
Viz příloha práce.
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nahrazovali slova tak, že výsledný text vypadal úplně jinak. Mohu to přisuzovat tomu, že
jsem byl mladý a nezkušený, nebo tomu, že jsem již tenkrát psal velmi kriticky a že se jim to
nelíbilo. V devadesátých letech jsem psal do deníku Excélsior, v té době velmi vlivným
novinám, měl jsem tam na titulní straně svůj sloupek, postupně jsem měl asi tři čtvrtiny
strany. Tam se mi taky občas stalo, že jsem se zmínil o nějakém politikovi a můj sloupek byl
upraven. Zkrátka měli nějací politici vazby s editory, čímž si zajistili, že o nich deník nepsal
kriticky. To ale neznamená, že bychom nemohli být vůbec kritičtí. Mohli jsme, ale záleželo,
jakým směrem. Pamatuji si, že jsem v lednu 1995 publikoval článek velmi kritický vůči
prezidentovi, v sobotu odpoledne jsem poslal článek redakci a během hodiny mi volal
vedoucího tiskového oddělení prezidenta republiky Carlos Salomón. A říká: „Poslyš, Raúle,
tvůj názor není úplně vítaný, asi by bylo dobré si nějaké věci ujasnit.“ A já jsem pochopil. A
co je na tom úplně nejšílenější? Že můj text, který jsem poslal svému šéfovi, se během jedné
hodiny dostal do kanceláře prezidenta. Pochopil jsem, že svoboda slova a nezávislost médií
neexistuje. Tak jsem tenkrát z Excélsior odešel a začal pracovat v El Economista, na chvilku
bylo lépe (Trejo Delarbre, 2017).
A dále vzpomíná: „V roce 1985 jsem pracoval v El Universal jako editor. I tam jsem začal
dostávat telefonáty, abychom něco nepublikovali. To jsem vždycky publikoval na první
straně.“ Na otázku, zda za to nebyly žádné následky, odpovídá: „Samozřejmě, během třech
týdnů po těchto telefonátech mě vyhodili“ (Trejo Delarbre, 2017).
Výpovědi respondentů potvrzují fakt, že je svoboda slova v Mexiku omezená, poukazují na
klientelistické vztahy v zemi a evidentní zásahy státu do fugování médií.

4.3.5 Zásahy státu
„Stát, prostřednictvím legálních procesů, ale také skrytými mechanismy, kontroluje mexické
mediální prostředí“ (Hernández, 2018).
„Dříve se v Mexiku moc rozdělovala na politickou, ekonomickou a náboženskou, a to po
velmi dlouhou dobu. Ale s nástupem PAN se podnikatelé a politici spojují a působí spolu. A
to je úplně to nejhorší. Když se ekonomická a politická moc spojí, když se koncentrují na
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jednom místě. Máme tu tedy politiky zapletené s vlastníky médií a dalšími podnikateli a je
nesmírně těžké, až nemožné, identifikovat, kde jeden končí a druhý začíná. Spousta
rozhodnutí v naší zemi, která mají dopad na nás všechny, jsou učiněna na základě zájmů
politiků, podnikatelů, hrstky osob. A to nemluvím o Televise, konglomerátu, který vládne
celému Mexiku. No, společně s TV Azteca. Tihle dva giganti nám tu vládnou, ovlivňují tolik
věcí ve společnosti, co si ani ty ani já neumíme představit“ (Hernández Ramírez, 2017).
„Nejhorší na všem je ta koncentrace moci. Mexiko je svým slavným duopolem Televisy a
Aztecy světovým unikátem“ (Lara, 2017).
„Největším problémem je korupce a klientelismus, kterými je prohnilá celá mexická
společnost i žurnalistika“ (Gutiérrez, 2018).
„Stát z mého pohledu dělá všechno proto, aby nám práci ještě ztížil. Nejen, že se na něj
nemůžeme spolehnout, ale ještě nám hází klacky pod nohy. Nevymáhá zákony, paktuje se
s narcos, pravdu nehledá, ale jde proti ní“ (Rodríguez, 2017).

4.3.6 Mexická demokracie a její vliv na žurnalistiku
V první kapitole jsem hovořila o procesu demokratizace v Mexiku, nyní představuji
pohledem novinářů.
„Když nastupuje PAN místo PRI, velká část novinářů a akademiků vidí tuto skutečnost jako
přechod k demokracii (transición democrática), ale tak to není. Jen jsme vyměnili PRI za
PAN. Když se podíváme na prezidenství Foxe a Calderóna, kteří byli za PAN, je teď víc než
jasné, že za doby jejich vládnutí nebyly věci zas tak rozdílné. PRI nebo PAN, je to jedno.
V médiích se nic moc nezměnilo. Korupce byla, korupce je a bohužel v následujících letech
bude“ (Hernández Ramírez, 2017).
„Autoritativní demokracie – souhlasím s názvem knihy Lorenza Meyera. Přesně to je
situace Mexika“ (Hernández Ramírez, 2018).
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„Nikdy jsme nedošli k demokracii. Je tu formální demokracie, ale nic tu demokraticky
nefunguje“ (Fazio, 2016).
Podle Trejo Delarbre záleží na úhlu pohledu: „Lidé rozhodují sami za sebe, volí, volby jsou
svobodné, dalo by se říci, že tady demokracie je. Pokud se bavíme o svobodě slova, nemáme
demokracii absolutní, ale ve spoustě oblastí fungující, pokud se budeme bavit o tom, že
v rámci demokracie mají všichni právo na důstojný život, tak v Mexiku demokracie není“
(Trejo Delarbre, 2017).

4.3.7 Bezpečnost
Široké téma. Bavíme se hlavně o impunidad, tedy beztrestnosti, útěcích, exilu, vydírání,
výhrůžkách, vraždách. S tím vším mají respondenti bohaté zkušenosti.
Na otázku, zda se cítí v bezpečí, odpověděli všichni, že ne. Dále odpověď rozváděli, viz
úryvky níže.
„Bezpečnost. To slovo v mém životě už neexistuje“ (Hernández, 2017).
„Nejvíc se bojím toho, že tu nechám své dvě děti bez matky a toho, že mě budou týrat a
mučit“ (Hernández, 2018).
„Násilí se v Mexiku stupňuje od roku 2006, kdy Calderón vyhlásil válku proti drogám. Násilí
je všude, umírají nevinní občané a umírají nevinní novináři. Čísla stoupají každým dnem, a
to samozřejmě média reflektují“ (Gutiérrez, 2016).
„Žijeme v době krize lidských práv, a to se zrcadlí i v žurnalistice. Mluvíme o humanitární
katastrofě. Od roku 2006 se v Mexiku rozvinulo násilí nového typu – protože ještě před
začátkem mexické drogové války se drogové kartely chovaly jinak. Násilí, které předvádějí
od roku 2006, je neporovnatelné. A to včetně toho páchaného na novinářích. Zmizelí,
vydírání, popravy, násilí, vraždy. Jen za období vlády Calderóna, tedy za jeho šest let, bylo
více než 150 000 obětí drogové války a k dnešnímu dni registrujeme více než 30 000
zmizelých. O bezpečnosti se tedy nedá hovořit“ (Fazio, 2016).
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„Spoustu mých kolegů si myslí, že se něco změnilo s nástupem Calderóna a jeho válkou proti
drogám. Tak to ale vůbec není. V médiích se možná o násilí začalo více mluvit, ale ty hrůzy
tu byly vždycky, i za Foxe, samozřejmě za PRI a jsou i teď za Peña Niety. Pořád je Mexiko
země, kde když hledáš bezpečí, nechceš být novinářem“ (Lara, 2017).
„Proč nás zabíjí? Protože si otevíráme pusu. V Mexiku o drogových kartelech ví každý. O
bezpráví. O násilí. O korupci. Ale jsme to my, kdo otevře pusu a informuje o tom. My, kdo
ukazujeme na konkrétní osoby. My, kdo se pod to podepíšeme“ (Hernández, 2017).
„V otázce bezpečnosti velmi záleží na tom, ve které části Mexika člověk žije, nejen na
regionu, ale i tvém poštovním směrovacím čísle, taky na barvě tvé pleti, na tvém pohlaví a
samozřejmě na tvém společenském postavení a do čeho se namáčíš. Třeba do obchodu
s drogami. Obecně není Mexiko bezpečným státem. Neexistuje tady prevence násilí. Taky
nesmíne zapomínat na přítomnost machismu, rasismu, obchodu s drogami, absenci respektu
zákonů a jejich dodržování. Není tu bezpečno ani pro novináře ani pro kohokoli jiného“
(Rodríguez, 2017).
„Nejhorší je to ve Veracruz, Tamaulipas, to je úplně jiná liga, pak Sinaloa, Guerrero,
Chihuahua, tam být novinářem, to bych nechtěl, mám svoji rodinu, mám svůj život“ (Lara,
2017).
„Teď už se cítím bezpečněji, ale také jsem si prožil svoje. Výhružky, vydírání, telefonáty,
sledování, urážky na ulici. Nebylo to příjemné“ (Trejo Delarbre, 2017).
„My novináři v Ciudad de México máme jakási privilegia, jsme chráněni městem,
okolnostmi. Navíc, já jsem profláklý, obdržel jsem nějaké ceny a podobně. To mě taky
ochraňuje. Čím víc známá osobnost, tím větší rozruch pak je, a to narcos nechtějí. Ale víš
sama…Javiera154 taky zabili…a to byla osobnost nad osobnosti (Guillermo, 2017).
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Javier Valdez Cárdenas (pozn. autorky).
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„Být novinářem v Mexiku je extrémně nebezpečné. I když nepíšeš o politice nebo drogách,
nikdy nevíš, koho svými slovy můžeš urazit, kdo si na tebe počká, v jaké redakci sedíš. Je
nebezpečné být novinářem v Mexiku, a ještě nebezpečnější je být novinářkou v Mexiku.
V naší machistické kultuře to je velmi cítit. Je jasné, že čím víc se zabýváš politikou a
obchodem s drogami, tím nebezpečnější to všechno je. Ale ani když píšeš o sportu nebo
umění, nemáš svobodu slova. To je taky násilí. To je taky nebezpečné“ (Gutiérrez, 2017).
„Nejvíc obdivuji novináře z periodik jako Río Doce, kde třeba pracoval Javier155, Mañana
v Tamaulipas, El Diario de Juárez, Zeta Tijuana a podobné. To jsou periodika, která
předvádějí úžasnou investigativní práci v regionech, periodika, která se nebojí. Mluví o
věcech, o kterých ostatní média v těchto regionech mlčí. A pokud se bavíme o bezpečnosti,
právě životy novinářů z těchto a dalších periodik jsou v ohrožení. Navíc zvyknout si na
neustálou ztrátu kolegů taky není jednoduché“ (Guillermo, 2017).
„Pro mě je nebezpečné být tady s tebou a povídat si o tom, o čem si teď povídáme“
(Hernández, 2017).
A to byla pravda. Rozhovor byl přerušen ochráncem Anabel, který ji i mě z ničeho nic nacpal
do auta a ujížděli jsme. Za námi auto, které nás prý sledovalo. Ani nevím, jak jsem se v autě
ocitla. Anabel nadává Jorgemu. Jediné, nad čím zvládám přemýšlet já, je, jestli je Jorge jeho
pravé jméno. Anabel nadává a nadává. Jak mě mohl vzít s sebou, že mě vystavují nebezpečí,
že za námi přeci jede... jako by věděli kdo. Větu ale nedořekne. Jedeme dál a já ani nedutám.
Svírá se mi žaludek a já nevím, co přijde v následujících momentech. Anabel postupně
přestává nadávat, já vnímat. Pak se proberu, jediné, co ze sebe vysoukám, je to, že jsem ráda,
že mě Jorge hodil do auta. Uvědomuji si, že je to pitomost, ale…chtěla jsem přeci zkoumat
mexickou žurnalistiku, tak to mám. Jsem ráda. Anabel se poprvé usměje. Obejme mě (zprvu
si spíš myslím, že mě chce svým sevřením zadusit) a říká, že v mém věku byla jako já, že
taky hledala nebezpečí a že se na mě vlastně ani nemůže zlobit. Tohle je ale jediná věta,
kterou pronese milým tónem. Po zbytek cesty je zase celá bez sebe. Ale to já taky. Po asi
dvaceti minutách, ale čas je relativní, zajíždíme na univerzitu. UNAM je takové město ve
městě. Vlastně i univerzitní kampus se jmenuje Ciudad Universitaria, tedy Univerzitní

155

Javier Valdez Cárdenas (pozn. autorky).

102

město. Jedeme k jednomu z profesorů jakýmsi bočním vchodem. Tam zůstávám až do
večera. S profesorem, u kterého jsem slíbila anonymitu, zůstávám, pak ale trvám na tom, že
půjdu domů. Anabel už dávno odjela. Tak tohle znamená být mexický novinář?

4.3.7.1 Výhružky
Minimálně jednou dostali výhružku všichni respondenti.
Nejvíce jich dostávala, a stále dostává, Anabel Hernández. Skrze email, zprávy, Facebook.
Několikrát si měnila číslo, emaily, účty. A nakonec i adresu. Vloupali se jí i do bytu. Kdo?
Kdo ví… „Ano, do Mexika jezdím, žiju v USA. Pořád mám bodyguardy. Jinak to už asi
nejde. Jen se s nimi špatně pokračuje v investigaci. Mám v domě kamery, alarm…ale ani to
mě neochrání, když budou vážně chtít, dostanou mě, to mi je jasný. Vždyť se vloupali do mé
ložnice, probírali se mými dokumenty, oni můžou všechno. I přesto se snažím být opatrná a
nedávat jim víc příležitostí, nedráždit. Kvůli sobě, kvůli dětem, kvůli sakra lidským právům“
(Hernández, 2017).
„Po tom, co se mi vloupali do bytu, kde jsem v té době naštěstí nebyla, jsem dostala ochranu
od Ciudad de México, nemůžu ale říct, že bych se cítila bezpečně. Napsala jsem FEADLE,
případ začali vyšetřovat, ale jako všechny případy novinářů v Mexiku, k ničemu se
nedobrali. Útoků ale bylo víc. Nejhorší je, že nejen na mě, ale na moji rodinu, přátele a také
na moje informátory. Někteří z nich byli už zabiti. To jsou pak chvíle, které si vyčítám nejvíc.
A pak si říkám, že to přeci dělám pro dobrou věc“ (Hernández, 2017).
„Asi před deseti lety jsem napsal kritický článek o jednom řediteli televize a o jeho vztazích
a pletkách s vládou Vincente Foxe. A najednou jsem se dostal před soud a málem jsem
skončil ve vězení. Jeho jméno je Pedro Ferriz de Con a dnes je velmi známý, protože je
jedním z nezávislých prezidentských kandidátů. No, nezávislých. Nakonec jsme vyhráli, ale
byla to stresová záležitost jak pro mě, tak pro mou rodinu. Různá soudní slyšení trvala po
dobu dvou let. Musel jsem se bránit. Noviny La Crónica se za mě postavily a částečně mi
pomohly i finančně“ (Trejo Delarbre, 2017). Ptám se, zda i editor nebo šéfredaktor měli
nějaké následky, což neguje.
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Na tomto příkladu je demonstrován vztah mezi svobodou slova a ochranou cti. Svoboda
slova nakonec vyhrála, ale i Trejo Delarbre mluví o štěstí a dodává, že je spoustu případů
novinářů, kdy svoboda slova před soudem prohrála.
Delarbre dále vzpomíná na osmdesátá léta, kdy dostával výhružky tak často a tak děsivé, že
se deník rozhodl požádat o ochranu. To se stalo, a federální vláda mu poskytla na deset dní
bodyguardy. „Bylo ale spíš komické,“ vzpomíná. „Nic profesionálního. Deset dní mě
v podstatě vozili po Ciudad de México. V té době jsem neměl automobil, tak to bylo docela
fajn,“ a dodává: „Co se mi děje stále, je, že na mě lidé volají něco na ulici, no lidé, spíš
podplacení lidé, a vyhrožují mi. Jednou mi někdo posprejoval dům nadávkami. A
samozřejmě v dnešní době jsou nejčastější výhružky přes Facebook, WhatsApp a zprávy. Na
co si dávám pozor je to, že na každou takovou zprávu odpovídám. Člověk musí mít hodně
trpělivosti, ale myslím, že je to pedagogická lekce a že je to moje povinnost. Na zprvu
pošetilou otázku, zda se mu někdy někdo omluvil, překvapivě odpovídá. „Ano. Ale to
nesouvisí se zločinem a výhrůžkami, spíš s nedostatečnou veřejnou debatou tady v Mexiku“
(Trejo Delarbre, 2017).

4.3.7.2 Mechanismy ochrany
„Nefunguje nic. FEADLE, CNDH, jsou na nic. Neochránily moje kolegy, neochrání mě. Je
to jen parodie. Ano, oficiálně máme v Mexiku řadu ochranných mechanismů, reálně žádný.
Každý se musí spolehnout jen sám na sebe a svou opatrnost. Už mě to nebaví, spoléhat se
na lidi, kteří se paktují s těmi, kteří mě nejspíš chtějí zabít. Pořád se sice snažím, aby na
mám případu pracovali, stále je otevřený, ale jde to těžko, tolik překážek, tolik zájmů“
(Hernández, 2018).
4.3.7.3 Úplatky
S několika dotázanými jsem se bavila o tom, zda jim byly nabídnuty úplatky. Všichni kromě
Marca negovali. To nejspíš pramení z jejich statusu a činnosti.
Marcovi Larovi nabídl úplatek místní politik z Querétara, aby přestal investigovat korupční
kauzu ohledně výstavby silnic v regionu. Nepřijal ji, nicméně vyšetřování kauzy brzy potom

104

ukončil jeho nadřízený s tím, že už nemá cenu se kauzou zabývat. Politik tedy dosáhl svého
(Lara, 2017).
Anabel Hernández říká, že problémem je to, že se média za své pracovníky nepostaví,
nechrání je. Na vině je ekonomická krize. „Média si vybrala pracovat pro vládu, ne pro
společnost. Potřebují peníze. Ke svým zaměstnancům se chovají hrozně. Platí jim směšné
částky, nedávají jim pořádné kontrakty, o pojištění se ani nezmiňuji. A když se pak něco
stane, rozhodně se za ně nepostaví. Tak je někdy jednodušší si úplatek vzít. Ochráníš rodinu,
zbavíš se hrozby smrti, a ještě máš peníze. Nojo, ale tímhle se dostaneš do bludného kruhu“
(Hernández, 2017).
„Znám spoustu novinářů, kteří vykonávají profesi novináře ne z přesvědčení, ale pro peníze.
Někdo jim zaplatí, někdo je podplatí, mají práci, mají čím živit rodinu. A žurnalistika trpí. A
pravda trpí“ (Fazio, 2018).
„Tady v Mexiku existují takzvané zonas de silencio. O určitých věcech je v nich radno
nemluvit. Jsou třeba ve Veracruz, Tamalipas, Chihuahua. A tam pak jsou za mlčení velmi
pěkné peníze“ (Guillermo, 2017).

4.3.7.4 Beztrestnost
Beztrestnost všichni respondenti vnímají jako jednu z největších hrozeb mexické
žurnalistiky.
„V Mexiku je velmi snadné a levné zabít novináře. Pokud někomu vadíš, zabijí tě. Easy. A
beztrestnost…ta to jen podporuje“ (Lara, 2018).
„Naším největším problémem je beztrestnost. Delikty nejsou trestány a delikventi vědí, že
když něco spáchají, je lehké se vyhnout trestu, vědí, že si tady mohou dělat, co chtějí. Někdy
musí někomu něco zaplatit, ale to je tak celé. Nežijeme ve státě, kterému by vládla
spravedlnost. Žijeme v džungli, kde se soudy nesnaží o potrestání viníků. Nikdo se o to
nesnaží. Z mého pohledu není Mexiko právním státem“ (Hernández, 2017).
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4.3.7.5 Zmizelí neboli desaparecidos
„Nejsou to jen novináři, ale i ostatní občané Mexika. Podívej se na všechny ty zmizelé. Proč
jich je víc než 30 000? Kde jsou? A kdo jsou? A z jakého důvodu zmizeli? Může to být i tak,
že jdeš do obchodu, někomu se zalíbíš, znásilní tě a pak tě zmizí. Nikdo tedy neví, kde jsi,
jestli jsi živá, nebo ne. V Mexiku je tohle strašně jednoduché. Pak můžeš být prodána na
sexuální služby, můžeš být mrtvá, ale zabijí tě tak, aby se tvoje tělo nenašlo, aby tě nikdo
neidentifikoval. Takže tě třeba spálí. Prostě zmizíš“ (Gutiérrez, 2017).
„Cifra 34 000 zmizelých je od 60. let do dneška. Čísla se drasticky začala zvedat po roce
2006, kdy začala válka proti drogám. Taky se změnilo to, že dříve to byli jen politikové, kteří
nechávali zmizet občany, pak se do toho ale vložily drogové kartely, a proto čísla začala tak
razantně stoupat. Dříve mluvíme o desapareción forzada – tedy zločin organizovaný státem,
nyní zejména o desapareción por particulares – tedy zločiny páchané různými objekty, kterým
se nehodí činy někoho, a tak ho zmizí. Podle statistik nejčastěji mizí občany drogové kartely,
dále stát a dále ostatní. A tak je to i s námi novináři“ (Cervantes, 2017).

4.3.8 Konkrétní mexická média pohledem mexických novinářů
Požádala jsem respondenty, aby vyjmenovali média, která sledují, která mohou doporučit,
která považují za kvalitní.
Níže uvádím seznam zmíněných médií. Řazeny jsou dle typu media, v závorce uvádím, kolik
respondentů (z celkových deseti) medium zmínilo.
Tištěná média


Reforma (9)



Proceso (8)



El Universal (5)



La Jornada (3)



Lokální deníky jako Diario de Querétaro (2), Tribuna de Querétaro (2), Diario de
Gudalajara (1)



La Crónica de Hoy (1)
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Excélsior (1)

Internetová média


Arestegui Noticias (8)



Animal Político (7)



Sin Embargo (5)



The New York Times (5)



Proceso – internetová verze (4)

Televize


Canal Once (4)



Canal 22 (3)



BBC (3)



CNN (3)



El Financiero TV (2)

Rádio


Carmen Aristegui156 (6)

Nejvíce respondenti zmiňovali tištěná a internetová média. Ta považovali i za důvěryhodná.
Největší kritika se vždy snesla na televizní vysílání, u kterého si často stěžovali, že si nemají
co vybrat. Nikdo neposlouchá rádio, vyjma relace Aristegui en Vivo. Obecně se shodovali,
že rádio nemá dobrou úroveň a není v Mexiku v oblibě. Překvapivý pro mě je fakt, že téměř
nesledují televizi.
Není to ale tak jednoduché:
„Jednotlivé deníky v Mexiku jsou jako voda v řece. Ta se taky mění. Záleží na editorovi,
vlastníkovi, současné politické situaci, financích a tisíci dalších okolnostech. Každé noviny
můžeme hodnotit jen podle konkrétního momentu. Reforma bývala dobrá, já už ji za kvalitní
nepovažuji. Stejně jako Excélsior. Dobré periodikum? To bývalo v roce 1976. Se smrtí

156

Carmen Aristegui vysílá na svém portálu živě Aristegui en Vivo. Relace se nově dá naladit i na 97,7 FM.
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tehdejšího šéfredaktora se všechno změnilo a nevrátilo zpátky k dobrému“ (Guillermo,
2016).
Tvrzení Luise Guillerma potvrzuje i Raúl Trejo Delarbre svým příkladem. „Pracoval jsem
v La Crónica, pak mě za nějaký článek vyhodili, dodnes ani nevím, za který. Vždycky jsem
byl kritický, psal jsem si, co jsem chtěl, mexická žurnalistika to potřebovala. Tak zkrátka za
jeden z nich, který se zrovna někomu nehodil, mě vyhodili. To je v Mexiku jednoduché. Pak
se ale změnil šéfredaktor a zase mě ke spolupráci přizvali, a pak se historie opakovala se
změnou personálního obsazení. Nedávno jsem po dlouhých úvahách kývl znovu, přizval mě
nový šéfredaktor Francisco Báez Rodríguez, můj dlouholetý přítel, jehož novinářské práce
si hluboce vážím. A spolupracuji znovu. S Crónicou mám takový speciální vztah, jsme jak
nerozluční milenci, pořád nás to k sobě táhne. Momentálně mě nechávají psát s ohromnou
nezávislostí a ani mi texty nekrátí, čehož si vážím nejvíc,“ s úsměvem pak dodává: „Uvidíme,
jak dlouho to vydrží tentokrát“ (Trejo Delarbre, 2016).
„V Mexiku je těžké brát komplexně i jedno periodikum. Záleží na rubrice. Třeba El
Universal se obecně těší prestiži, ale vždy záleží na době, o které mluvíme, taky o tématech
– některé pokrývá profesionálně, jiná nikoli. Domnívám se, že je nemožné to generalizovat.
Sám třeba El Universal čtu, ale jen nějaké rubriky, které považuji za kvalitní, jako třeba
ekonomiku“ (Lara, 2017).
„Žádné médium nemá v čase stejnou kvalitu a profesionalitu. Podívej se na příklad Carmen
Aristegui. Není to, co to bylo před lety, dneska je to všechno jiné. Carmen Aristegui jako
osoba také měla svůj zlatý věk (un momento de oro) na radiové stanici XEW v letech 2000 –
2006, tedy v období prezidenství Vincenta Foxe. To byl první prezident, který nebyl z PRI
ale z PAN. Myslíš, že je to náhoda? Najednou se mluvilo o věcech, o kterých dříve ani
náhodou. Odhalují se nejrůznější témata a případy, které byly za PRI extrémně chráněné, a
my jsme se s kolegy ptali – jak to, že může Carmen pátrat po všem až na dno, může říct úplně
všechno, odhalovat velmi kontroverzní kauzy, hrabat se ve věcech prezidenta, církve, armády
– to jsou tady v Mexiku věci nedotknutelné, to se přeci nedělá. Jak to, že se najednou může?
A zničehonic nejen Carmen Aristegui, ale i další. Nicméně, použiju ji jako příklad, abych
nastínila, že kvalita určitého média závisí na mnoha faktorech. Říkali jsme si: Co se děje?
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Najednou máme svobodu projevu? Jak může stanice jako XEW157 – konzervativní rádiová
stanice s hlubokou historií dovolit, že Carmen Aristegui říká tohle všechno? Co se stalo?
V tomto historickém momentu, peníze, které stály za provozem XEW a platily i Carmen, byly
nově ze společnosti Grupo Prisa158, tedy z peněz ze zahraničí. Prisa koupila půlku akcií
stanice XEW. Jedině tím, že velká část peněz na provoz stanice pocházela ze zahraničí a že
k vládě nastoupila strana PAN, se dá vysvětlit ta velká zdánlivá svoboda slova. V té době se
PANu hodil kritický hlas, na začátku se totiž hledali ještě živé kauzy PRI, postupně se ale i
tohle změnilo, PAN se spojil s Prisou a najednou takové kritické kauzy nebyly vítané. A tak
Carmen pak vyhodili. Ta pak začíná pracovat v MVS. Tato stanice se také nejdřív ohání
svobodou projevu. Pak ale přišly prezidentské kauzy. Nejprve ohledně alkoholismu
Calderóna, když ji vyhodili poprvé v roce 2012, pak nastoupila znovu a následně po odhalení
korupce v souvislosti s Peña Nietou ji v roce 2015 vyhodili podruhé. Druhá kauza byla
mimořádně skvěle podložena a byla dost jasná. V té době ale MVS potřebovala obnovit
vysílací práva. A tak byla Carmen na naše zkorumpované mediální prostředí krátká. Carmen
nebo koncese? Samozřejmě, že koncese. Takže i přesto, že se MVS prezentuje jako stanice
se svobodou projevu, nakonec není. Potřebuje koncesi, skloní hlavu a svobodě projevu je
konec“ (Hernández Ramírez, 2017).
„Z největší části kvalita média podle mě nezáleží na jednotlivých redaktorech, ale na
osobách, kteří média řídí, kteří mají rozhodovací právo. Můžeš mít sebezkušenějšího a
sebekvalitnějšího novináře a pod zkorumpovaným šéfem stejně nic nezmůže“ (Gutiérrez,
2017).

157
158

Radiová stanice XEW-AM neboli W Radio.
Španělský mediální konglomerát.
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Závěr
Výkon povolání novináře je v každé zemi ovlivněn mnoha faktory, mezi které patří
například politická, ekonomická či lidskoprávní situace. Mexiko je zemí, která prošla
v posledních letech významnou transformací politického systému, a její ekonomická situace
taktéž prochází výraznou proměnou. Zároveň je země charakteristická pro své dlouhodobé,
a stále se prohlubující, problémy s obchodem s drogami, které mají přesah až do politických
struktur. A nejen do nich. Ovlivňuje i mediální prostředí Mexika a pozici novináře v mexické
společnosti.
Cílem této práce bylo představit výkon povolání novináře v Mexiku a jeho okolnosti,
zejména v oblastech profesionality, etiky a bezpečnosti. Teoretická část práce je doplněna o
část praktickou, která vychází z rozhovorů s deseti vybranými mexickými novináři, a
předkládá tak pohled samotných aktérů na poli mexické žurnalistiky.
Práce představuje normativní prostředí mexických médií a analyzuje vybrané aspekty
mediálního systému. Velký význam přikládá svobodě slova. Svoboda slova, právo na
informace a svoboda médií jsou zakotvena v Mexické ústavě, současně jsou chráněny i
několika zákony, přesto v realitě respektovány nejsou. Nenapomáhá tomu ani fakt, že je
Mexiko členem řady mezinárodních lidskoprávních organizací a zavázalo se dodržovat
nejrůznější mezinárodní úmluvy a pakty. Mezinárodní novinářské a lidskoprávní organizace,
které monitorují situaci v Mexiku, již dlouhodobě upozorňují na neuspokojivou situaci
v zemi, na porušování lidských práv, vysokou kriminalitu, nedostatečné regulace a korupci.
Autorka vysvětluje, jaké jsou této omezené svobody slova a tisku důsledky. Novináři žijí ve
strachu, čelí výhružkám, vydírání, únosům, mizení i vraždám. Jsou oběťmi organizovaného
zločinu a klientelistických vztahů v Mexiku. Zároveň je zřejmý dopad na pracovní podmínky
a autocenzuru. To potvrzují i výpovědi mexických novinářů v praktické části, používají však
expresivnější výrazy. Například novinářka Anabel Hernández přirovnává prostředí
k džungli.
Diplomová práce dále poukazuje na vysokou koncentraci mediální moci, které vede k tomu,
že mediálnímu prostředí Mexika vládne duopol společností Televisa a TV Azteca. Současně
upozorňuje na problémy týkající se financování médií, jejichž průvodním jevem je vládní
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reklama, která podporuje klientelistické vztahy mezi politickými a mediálními elitami, a
významně ovlivňuje fungování médií. Mexiku dominují média soukromá, někteří autoři
dokonce mluví o absenci veřejnoprávních médií, jak ale práce popisuje, tento obrat je míněn
pouze obrazně. V návaznosti na rozdělení mediálních systémů podle Hallina a Manciniho
analyzuje autorka aspekty mediálního prostředí Mexika, a na základě analýzy literatury
předkládá, že se nápadně podobá modelu polarizovaného pluralismu. V Mexiku se však
průvodní jevy tohoto modelu projevují v extrémnější podobě než v zemích středomořských.
Dále se práce věnuje rozboru statusu novináře v diskurzu mexického prostředí a zamyšlení
se nad profesí novináře jako takové. Tato část předkládá různé pohledy na problematiku a
otázky k zamyšlení než definitivní pohled na věc.
Na základě výzkumu lze konstatovat, že Mexiko čelí problému v organizaci novinářů.
Národní syndikát má jen malou váhu a ostatní novinářské organizace jsou roztříštěné,
specificky zaměřované podle teritoria či cílů. V Mexiku neexistuje žádná významná
organizace, která by novináře sdružovala, chránila, zlepšovala jejich pracovní podmínky a
prosazovala jejich zájmy. Přesto lze najít organizace, které se věnují profesionalizaci
mexické žurnalistiky, pořádají diskuzní fóra a odborné semináře či poskytují novinářům
ochranu. Pojednává o nich druhá kapitola. Mezinárodní organizace se věnují monitorování
situace v zemi a poskytování pomoci ohroženým novinářům.
Co se týče bezpečnosti, potvrzuje práce to, z čeho v tezi vycházela. Bezpečnost je ohrožená,
zejména pro novináře působící v oblasti investigace. Práce přináší údaje o vraždách a mizení
novinářů. Neutěšenou situaci potvrzují i rozhovory s mexickými novináři v praktické části
práce, z nichž všichni konstatovali, že se necítí jako novináři v Mexiku bezpečně.
Problematická situace v mexickém mediálním prostředí je také v oblasti etiky a
samoregulace. Etické kodexy (k jejichž hlavnímu rozvoji došlo v Mexiku v 90. letech
20. století a na počátku 21. století) se sice svými formáty neliší od jiných běžně mezinárodně
uznávaných, nicméně jejich reálná aplikace do novinářské praxe je mizivá. Tvrzení
akademických publikací potvrzují respondenti v praktické části.
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Praktická část práce se věnuje pohledu na výkon povolání novináře v Mexiku deseti
vybraných mexických novinářů, a to včetně jedné z nejuznávanějších investigativních
novinářek Anabel Hernández či dlouholetého novináře a teoretika médií Raúla Trejo
Delarbre. Z velké části reaguje na teoretickou část a potvrzuje předložená data, obohacuje je
o vlastní zkušenosti respondentů a jejich názory. Lze konstatovat, že není v ničem
s teoretickou částí v kontrastu, spíše tvrzení podporuje. Výpovědi respondentů obohacují
teoretické zakotvení tématu.
Je nutné upozornit, že se práce věnuje vybraným specifikům mexického mediálního
prostředí. Celá situace v mexické žurnalistice je daleko komplexnější a zároveň je nutné
poznamenat, že by nebylo záhodno chápat práci jako kritiku mexické žurnalistiky. Je plná
pozitivních aspektů a fungujících systémů, které však nejsou v rámci zadání práce podrobně
analyzovány.
Práce se pokusila o co nejkomplexnější analýzu výkonu povolání novináře.
I přesto, že je Mexiko zemí, ve které je žurnalistika považována za extrémní sport, je to
země, která autorce učarovala. A možná právě proto.
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Summary
The profession of journalist is influenced by many factors in each country, including
political, economic or human rights situations. Mexico is a country that has undergone a
major transformation of the political system in recent years, and its economic situation is
also going through a significant change. At the same time, the country is characterized by its
long-standing and increasingly deepening problems with drug trafficking, which have
interfered with political structures. And not just with them. It also influences the media
environment of Mexico and the position of a journalist in Mexican society.
The aim of this work was to introduce the profession of a journalist in Mexico and its
circumstances, especially in the areas of professionalism, ethics and security. The theoretical
part of the thesis is completed with a practical part, which is based on interviews with ten
selected Mexican journalists, thus presenting the views of the actors themselves in the field
of Mexican journalism.
The thesis presents the normative environment of Mexican media and analyses selected
aspects of the media system. It attaches a great importance to freedom of speech. Freedom
of speech, the right to information and freedom of media are enshrined in the Mexican
constitution, at the same time they are protected by several laws, yet they are not respected
in reality. Even the fact that Mexico is a member of a number of international human rights
organizations and committed to adhering to various international conventions and pacts,
does not help.
International journalists and human rights organizations that monitor the situation in Mexico
have already drawn attention for a long time to the country's unsatisfactory situation, human
rights violations, high crime rates, inadequate regulation and corruption. The author explains
the consequences of limited freedom of speech and the press. Journalists live in fear, face
threats, extortion, kidnappings, disappearance, and murders. They are the victims of
organized crime and clientelistic relations in Mexico. At the same time, there is an obvious
impact on working conditions and self-censorship. This is confirmed by the testimonies of
Mexican journalists in the practical part, but they use more expressive expressions. For
example, journalist Anabel Hernández compares the environment to a jungle.
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The thesis also points to a high concentration of media power that leads to Mexico's media
environment being dominated by Televisa and TV Azteca. At the same time, it draws
attention to media financing issues, the accompanying phenomenon such as government
advertising that promotes clientelistic relations between political and media elites and
significantly influences the functioning of the media. Mexico is dominated by private media,
some authors even talk about the absence of public media, but as the thesis describes, this
expression is meant only figuratively. Following the division of media systems by Hallin
and Mancini, the author analyses aspects of Mexico's media environment and on the basis
of a literature analysis, suggests that it is strikingly similar to the model of polarized
pluralism. In Mexico, however, the accompanying phenomena of this model are manifested
in a more extreme form than in the Mediterranean countries.
In addition, the thesis deals with the analysis of journalist status in the discourse of the
Mexican environment and reflection on the profession of journalist as such. This section
presents different views on issues and questions to think than a definitive view of the topic.
Based on research, it can be said that Mexico is facing a problem in the organization of
journalists. The National Syndicate is of little importance, and other journalistic
organizations are fragmented, specifically focused on a territory or objectives. There is no
major organization in Mexico to associate journalists, protect them, improve their working
conditions and promote their interests. Nevertheless, there exist few organizations that
engage in professionalisation of Mexican journalism, organize forums, special seminars and
provide journalists with protection. The second chapter describes them. International
organizations are dedicated to monitoring the situation in the country and providing help to
endangered journalists.
As far as safety is concerned, the thesis confirms what was mentioned as a source in the
syllabus. Security is threatened, especially for journalists operating in the field of
investigation. The thesis brings data on murders and disappearance of journalists. The
unfortunate situation is confirmed by interviews with Mexican journalists in the practical
part of the thesis, all of whom have stated that they do not feel safe in Mexico while working
as a journalist.
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The problematic situation in the Mexican media environment is also in the area of ethics and
self-regulation. Ethical codes (their main development occurred in Mexico in the 1990s and
early 21st century), although their formats are not different from other internationally
recognized ones, their real application to journalistic practice is rare. Claims of academic
publications are confirmed by the respondents in the practical part.
Practical part of the thesis deals with the performance of the journalist profession in Mexico
of ten selected Mexican journalists, including one of the most respected investigative
journalists, Anabel Hernández, and a longtime journalist and media theorist Raúl Trejo
Delarbre. It largely reacts to the theoretical part and confirms the presented data, enriching
it with the respondents' own experience and opinions. It can be said that nothing in the
theoretical part is in contrast, it rather supports the statement. Respondents' testimonies
enrich the theoretical grounding of the topic.
It is necessary to point out that the thesis focuses on selected specifics of the Mexican media
environment. The whole situation in Mexican journalism is far more complex and it should
be noted that it would be inappropriate to understand the thesis as a critique of Mexican
journalism. It is full of positive aspects and functioning systems, but they are not analysed
in detail during the assignment.
The thesis has attempted to analyse the performance of journalists as thoroughly as possible.
Even though Mexico faces a number of challenges, it is a country that enchanted the author.
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Obrázek 10: Zabíjením novinářů pravda nezemře (Mosponce, 2017) 159.
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Dostupné online zde: http://www.semmexico.com/gallery-post.php?id=1682.
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