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Anotace 

Diplomová práce Budoucnost mediálních ombudsmanů v době technologické konvergence se 

věnuje fenoménu mediálních ombudsmanů jako součásti profesní samoregulace novinářů. 

Konkrétně podrobně zkoumá ombudsmany, které zavedla česká veřejnoprávní média mezi lety 

2016 a 2018 a porovnává je s příklady zemí, kde se naopak tato funkce ruší. Práce nejdříve 

popíše teoretické základy etiky a morálky a zasadí do kontextu i vývoj aplikované etiky a 

profesní novinářské etiky. Práce také zmíní historický vývoj a současný stav ombudsmanů 

v Evropě, Severní Americe i dalších částech světa. Institut ombudsmana a jeho roli v redakcích 

pak práce vztahuje i k celospolečenským změnám, souvisejícím s pokračující technologickou 

konvergencí a nástupem sociálních sítí jako informační alternativy klasických médií. Právě 

technologická konvergence a její důsledky jsou pak předmětem výzkumné části práce. Její 

součástí jsou i rozhovory jak s oběma českými aktivními ombudsmany, tak s generálními 

řediteli obou veřejnoprávních institucí a mediálními teoretiky. Práce je doplněna i o zahraniční 

rozhovory jak s prezidentem asociace ombudsmanů, tak i s dvěma novinářkami ze Spojených 

států, které podobnou funkci vykonávaly v minulosti.  

Annotation 

Master Thesis titled The future of public editors in the time of technological convergence deals 

with the issue and phenomena of ombudsmen and public editors as part of self-regulation of 

journalists. Specifically, it focuses on ombudsmen, that were established by the Czech public 

media – Czech Radio and Czech Tv, between the years 2016 and 2018. It compares these 

ombudsmen with their counterparts in other countries, where they face the progressing phasing 

out of this role in newsroom. This thesis will first try to establish and describe the theory of 

ethics and morals and their impact on the history and evolution of media ethics. This Thesis 

will also mention the historical role of ombudsmen in United states, Europe and other parts of 

the world. The role of ombudsmen in the newsroom and their relationship will then be compared 

to the emerging relationship of press and social media, who also serve as alternatives to 

mainstream media. The practical part of this thesis will focus on interviewing both ombudsmen 

currently working in Czech media, the executive directors who were the main push for 

establishing them, and two journalists from United States, who were public editors just a few 

years ago and who will talk about their experience with the job. 
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Úvod 

„Quis custodiet ipsos custodes?“ latinské sousloví, které je nejčastěji připisováno římskému 

básníkovi Iuvenalisovi. Ve volném překladu do češtiny by mohlo znít: „Kdo stráží strážce 

samotné?“ Populární je ale především jeho anglická verze – „Who watches the watchmen?“ 

Která se objevila jak v západní pop kultuře, tak například při protestech ve Spojených státech 

po smrti George Floyda v roce 2020 v mírně upravené verzi – „Who polices the police?“ Ať už 

v jakékoliv formě, vždy se týká vztahu moci a kontroly. Konkrétně jakým způsobem lze 

kontrolovat ty, kteří moc mají. Aplikovat můžeme toto sousloví i na novináře – oblíbené, 

ačkoliv už přežité, klišé o nich ostatně mluví jako o hlídacích psech neboli watchdogs, 

demokracie. Erodující důvěra v instituce včetně médií a důsledky doby postfaktické ale ve stále 

větším počtu lidí vyvolávají spíš otázky, kdo kontroluje novináře. Kdo dává pozor na to, že 

nedělají chyby, nezkreslují fakta a upozorňují na ty skutečně důležité problémy. Co novinářům 

brání lhát a zaměňovat pravdu za názor? Právě míra odpovědnosti mocných a její 

vymahatelnost je jedním z ústředních bodů moderní společnosti a tento spor se zrcadlí i 

v médiích. 

Tato práce se proto právě na jeden druh lidí, kteří „stráží strážce“ zaměřuje. Ombudsmani jsou 

jedna z klíčových forem samoregulace, která se v médiích začala ve 20. století objevovat. Jejich 

role byla pokusit se novináře přiblížit veřejnosti – vysvětlovat publiku, proč média píšou zrovna 

o tomto tématu, nebo naopak proč o jiném ne. A na druhou stranu přijímat i podněty lidí a ty 

pak reflektovat zpět do redakce – co dělá špatně, co dobře, čemu se nevěnuje dostatek 

pozornosti, a naopak čeho je v rozhlase, televizi a na stránkách deníků až příliš. Po několik 

desítek let byly v západních zemích podobné samoregulační orgány nezbytnou součástí redakcí 

většiny velkých deníků. V roce 2016 zavedl svého ombudsmana i Český rozhlas a o dva roky 

později Česká televize. To už ale v době, kdy na jiných místech světa tato role postupně mizí. 

Někde jsou jako důvod uvedené finance v jiných je jím ale představa, že díky technologickému 

vývoji už tato funkce prostředníka a tlumočníka mezi médii a publikem potřeba není. Její místo 

zaplní uživatelé internetu obecně a sociálních platforem konkrétně. Nezávislí blogeři, 

influenceři, nebo jen prostý zástupce lidu, který si všimne nějakého nedostatku a novináře na 

něj díky okamžité komunikaci ihned upozorní. Vlastníci médií tím tak vlastně říkají, že my 

všichni můžeme hlídat hlídací psy demokracie. 

Cílem této práce proto je zjistit, nakolik je tento pohled platný. Nakolik je funkce ombudsmanů 

v době technologické konvergence skutečně nutná a nakolik můžou sociální platformy jejich 

roli nahradit. Práce dopodrobna probere jak každodenní náplň práce ombudsmanů, tak jejich 
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zakotvení v médiích a teorii novinářské etiky. Důležitým aspektem je i fakt, že zatímco v jiných 

místech funkci postupně ruší, v Česku je relativně nově založená. Ve výzkumné části práce se 

proto právě na české ombudsmany zaměřím. Pokusím se zjistit, jak svou roli naplňují ve 

srovnání se svými zahraničními kolegy, co oni sami považují za klíčové poslání ombudsmanů 

a jak vnímají vliv sociálních sítí. A mají v Česku budoucnost, nebo je to jen experiment, a i 

Česká média se budou soustředit na zpětnou vazbu z řad čtenářů, diváků a posluchačů? 

Oproti schválené tezi bylo v práci uskutečněno několik změn. Tou největší je posunutí 

odevzdání celé práce o jeden rok. Důvodem byla epidemie koronaviru, která Česko a celý svět 

zasáhla mezi lety 2020 a 2021 a na nějakou dobu tak znemožnila uskutečnit některé rozhovory 

a sbírat materiál. To je i důvodem, proč je mezi některými rozhovory velká časová prodleva. 

Dalším rozdílem je změna názvu a seřazení některých kapitol, která je přirozeným důsledkem 

nasbírání jiných dat, než byl během sepisování tezí předpoklad. Věřím, že všechny změny práci 

prospěly, učinily ji přehlednější a ucelenější. Vzhledem k šířce probrané látky také nakonec 

součástí práce není zvlášť sepsaná kapitola o fungování ombudsmana v deníku The New York 

Times. Místo ní byl do práce doplněn rozhovor s poslední editorkou pro veřejnost The New 

York Times Liz Spaydovou, který je pro práci přínosnější a přináší zcela unikátní pohled. 

V kapitole věnující se ombudsmanům jsou pak některé signifikantní případy práce 

ombudsmanů ukázány, stejně jako některá novinářská selhání, která k zavedení ombudsmanů 

vedla. 

  



5 

 

1. Novinářská etika ve vztahu k samoregulaci žurnalistiky. 

Jedním z klíčových pojmů v mé diplomové práci je slovo etika. Bez základního porozumění 

toho, co je etika, jaká je její role ve společnosti a jak společnost mění, není možné ani vysvětlit 

důležitost etiky novinářské a nutnosti regulace žurnalistiky potažmo ani institutu ombudsmana. 

V této kapitole se proto zaměřím právě na definici etiky, její vývoj a aplikaci v prostředí médií. 

1. 1. Přehled základních pojmů 

Obecně pod pojmem etika často rozumíme nějaký způsob správného a společensky přijatelného 

způsobu chování. Člověka etického, tedy takového, který se chová v souladu s pro nás platnými 

pravidly etiky, považujeme za dobrého, slušného či bezúhonného. Etika je ale slovo abstraktní 

– nepopisuje jednu konkrétní činnost nebo jednu konkrétní věc. Zároveň v ní funguje něco, co 

Arno Anzenbacher nazval předporozuměním – tedy že všichni lidé v běžné řeči rozumíme 

rozdílu mezi dobrým a špatným, věrností a zradou nebo rozumíme slovům svědomí a hřích – 

to jsou podle něj takzvaná mravní slova. (Anzenbacher, 1994) Anzenbacher dále uvádí, že „bez 

tohoto předpokladu by mravní slova nebyla komunikativní a mravní jazykové hry by nemohly 

fungovat. Přitom je zcela možné, že se toto předporozumění při bližší analýze ukáže jako vágní, 

nepřesné a chybné“ (Anzenbacher, 1994, str. 13) Na základy etiky jako na rozdělení toho, co 

je správné a co špatné se tedy dá nahlížet jako na něco, na čem existuje společenská shoda. 

Často ale existuje jen v rámci stejných kulturních skupin, a i tam ji jednotlivci mohou vnímat 

trochu odlišně. 

Základ etiky jako filozofické disciplíny i snahy o její aplikování do běžného života nacházíme 

v Řecku. Z řečtiny pochází i slovo éthos, které původně označovalo místo pro společný život 

zvířat, stejně jako jejich způsob chování – přeneseně se pak začalo používat ve stejném smyslu 

i pro společenství lidí. (Anzenbacher, 1994)  Etika je tedy disciplína, která se snaží pochopit a 

vysvětlit chování lidí a jejich vzájemné vztahy. Sociologická encyklopedie etiku popisuje jako 

učení o odpovědném jednání uvnitř lidského spolubytí. (Havelková, 2017a) Římský filozof, 

politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero pak při překladu slova éthos do latiny využil slovní 

spojení philosophis moralis (morální filozofie). (Havelková, 2017a) Slovo moralis odvodil od 

slova mos – znamenající zvyk nebo mrav. Odtud tedy slovo morálka, které je často v běžném 

diskurzu se slovem etika synonymní, nebo jej vnímáme alespoň velmi podobně. Jak ale 

upozorňuje Anna Remišová v knize Etika médií, v etice jako společenskovědní disciplíně není 

možné termín morálka a etika zaměňovat. Ačkoliv jsou to termíny blízké, znamenají každý 

něco jiného. (Remišová, 2010) Václav Moravec v Proměnách novinářské etiky rozvádí, že 
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ačkoliv má řecké éthos i latinské mos stejný základ – v drobných nuancích se liší. Například i 

v tom, že slovem mos se v latině označovala i vůle, řád, pravidlo, zásada nebo předpis. 

(Moravec, 2020) Nejčastějším vymezením pro etiku je pak právě věda o morálce. 

Je zcela patrné, že pojem etika a morálka jsou úzce propojené, ba co víc, že právě morálka je 

to, s čím se v běžném životě setkáváme. Morálka jako předmět zkoumání v sociologii je 

definována jako soubor hodnot nebo norem, kterými regulujeme vztahy mezi lidmi. Důležitým 

aspektem morálky pak je, že její dodržování je nějakým způsobem vymáháno. (Havelková, 

2017b) Nejde přitom jen o existenci nějaké formy trestů a odměn nebo právního systému, ale i 

o roli morálky ve společnosti a efekt toho, pokud se proti zásadám morálky chováme. Jak už 

jsem totiž uvedl výše – základem sociálního společenství je i vědomí o rozdílu mezi správným 

a špatným chování, resp. mezi dobrem a zlem. (Anzenbacher, 1994) Z toho vyplývá že pokud 

se nechováme morálně, trestáme se i formou sociálního opovržení, a to i k sobě samému. 

Anzenbacher rozvádí: 

„Když jsme se svým jednáním mravně diskvalifikovali, úcta, již máme sami k sobě, se dostává 

do krize. Naše „špatné svědomí“ ví, že jsme vlastní vinou ztratili hodnotu. Na základě této 

mravní diskvalifikace ztrácíme tvář a úctu u druhých. Máme vědomí, že jsme se kompromitovali 

a máme důvod, abychom se styděli.“ (Anzenbacher 1994, str. 17) 

Přesto se dá říct, že většina morálních zásad dané společnosti se odráží i v jejím právním rámci. 

Především ty klíčové morální zásady jsou pak středobodem a základním kamenem právních 

norem a kodexů.  

Souhrnně by se tedy dalo říct, že zatímco Etika nás učí o odpovědném chování a o dobru a zlu,1 

(případně dobrém nebo špatném chování) v teoretických rovinách, morálka nás učí oba 

protipóly rozlišovat a podle toho i jednat v běžném životě. A to nejen jako jednotlivec ale i 

v rámci skupiny lidí, od menších jako je rodina, až po velké jako je město, stát nebo i celá 

planeta. V takovém případě mluvíme o vzniku morálního řádu – kompilace hodnot norem 

postojů i jednání. (Havelková, 2017b) Jak jsem ale nastínil, naše chápání dobra a zla nemusí 

být vždy správné, případně se podle toho nemusíme zachovat. V každodenním životě jde totiž 

o desítky menších i větších rozhodnutí, kdy často jedinou překážku je naše vlastní svědomí. 

 

1 Jak už jsem ovšem uvedl výše, dobro a zlo je v tomto kontextu nutno brát jako relativní pojmy, jejichž význam 

se může výrazně měnit v rámci jednotlivých společností a jejich vnitřních etických pravidel a kodexů 



7 

 

Václav Moravec proto o etice mluví jako o kritické reflexi morálky jako o rozdílu mezi tím co 

je a co by mělo být. (Moravec, 2020) 

Zároveň je třeba říct, že neexistuje jen jedna obecná etika, ale podobných teorií je mnoho. 

Každá se zaměřením na určitou oblast zkoumání etiky, „jejichž společným jmenovatelem je 

objektivní a interaktivní zkoumání.“ (Remišová 2010, str. 51) Ve své práci jsem se po zvážení 

rozhodl využít rozdělení etických oborů podle analytické tradice, jakou zvolil ve své knize 

Přehled etiky autor Mel Thompson. Podle něj etiku můžeme rozdělit podle toho čím se zabývá 

na normativní etiku, deskriptivní etiku, metaetiku a aplikovanou etiku. (Thompson, 2004)2 

Normativní etika zkoumá obecné zásady a principy morálního jednání. Nehledá tedy jen prosté 

popsání dobra a zla ale pátrá po příčinách toho, co je dobré a co zlé a podle čeho se 

rozhodujeme. Zároveň si za cíl klade i přijít na systém, podle kterého by se mohlo (či mělo) 

lidstvo řídit, aby se chovalo morálně správně. Mezi nejdůležitější normativní systémy klasicky 

řadíme deontologii, etiky ctnosti a konsekvencialismus.3 V praxi můžeme říct, že úkolem 

normativní etiky je přijít na univerzální systém, kterými se můžeme řídit všichni v jakékoliv 

situaci v životě. Právě pro tuto její snahu se této části etiky někdy říká praktická filozofie. 

(Petrusek, 1996) Podle Anzenbachera jsou pak morální normy důležité především kvůli tomu, 

že lidská subjektivita má vždy snahu dělat z činů daného člověka tu objektivní pravdu. 

V případě celospolečenského pojetí je ale nutné hledat právě obecně uznávané normy, které 

slouží k vyjasnění napětí mezi subjektivitou a objektivitou. (Anzenbacher, 1994) 

Metaetika se zabývá významy slov – právě ona se snaží vysvětlit co vlastně pod výše 

nastíněnými pojmy chápeme. Co přesně znamená slovo morálka, etika, dobro nebo zlo. Jde tak 

o analytickou disciplínu etiky, jejímž cílem není ani tak vysvětlit principy slov nebo vynášet 

soudy ale spíše zkoumá významy slov a argumentů, které používají jiné etické teorie. 

(Havelková, 2017c) Remišová pak metaetiku popisuje ještě konkrétněji: „Zaobírá se 

zkoumáním samotné etiky, analýzou jejích pojmů a výrazových prostředků, kritérii pravdivosti 

etických výroků apod.“ (Remišová 2010, str. 51) 

Deskriptivní etika popisuje etické zásady a kodexy jednotlivých společností. Například proč 

některé společnosti dovolují eutanázii a jiné ne, nebo proč v některých zemích platí trest smrti, 

 

2 Další alternativní rozdělení přináší například Anzenbacher (viz. příloha číslo 1) 
3 V rámci mé práce mi nepřišlo podstatné se více o typech normativní etiky rozepisovat. Blíže o těchto disciplínách 

mluví například Mel Thompson nebo Jan Sokol (srov. Sokol, Jan. 2010. Etika a život: pokus o praktickou filosofii. 

Praha: Vyšehrad., Thompson, Mel. 2004. Přehled etiky. Praha: Portál.) 
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zatímco v jiných je zakázán. Deskriptivní etika je tak částečně i sondou do života lidí a má tak 

i určité aspekty sociologie a psychologie. (Thompson, 2004) Jejím klíčovým aspektem je ale 

to, že nevynáší hodnotící soudy a podobně jako metaetika slouží spíš pro objasnění toho proč 

věci fungují tak, jak fungují, a nikoliv jestli je to tak morálně správně nebo ne. 

Aplikovaná etika je podle Thompsona Nejdůležitější a nejnaléhavější oblastí etiky. „Nikdo by 

se o etiku nezajímal, kdyby v životě neexistovaly problémy, které vybízejí k vyjadřování a 

zkoumání mravních rozhodnutí a hodnot.“ (Thompson 2004, str. 13) Jak už název napovídá 

aplikovaná etika se snaží výše nastíněné úvahy převést do každodenní praxe. Je tedy s ostatními 

teoriemi etiky ve vzájemném vztahu. Na jedné straně se můžeme řídit jednou z normativních 

teorií a do běžného života ji aplikovat. Na straně druhé můžeme i naopak z každodenního života 

a morálních problémů vyvozovat závěry, které jsou platné i obecně a vytvářet tak nové 

normativní teorie, nebo ty stávající vystavovat kritice. (Gluchman, 2011) Mezi zájmy zkoumání 

tak v případě aplikované etiky patří i otázky týkající se jednotlivých profesí souborně nazvané 

jako profesní etika. Do té patří například lékařství, podnikání, soudnictví nebo i žurnalistika, 

které se budu věnovat podrobněji. 

1. 2. historický vývoj novinářské etiky 

Filozof a pedagog Petr Nesvadba varuje před chápáním profesní etiky jako jasně daných 

pravidel, kterými se profesionál musí řídit a které jsou tím správným přístupem k danému 

povolání. Podle Nesvadby je správně pojatá profesní etika přesným opakem. Má jasně dané 

hrany, přes které se profesionál nesmí dostat, zároveň ale dává dost prostoru na to, aby mohla 

být aplikována na velké množství situací. (Nesvadba, 2019) Takové pojetí profesní etiky podle 

něj umožňuje systematické rozvíjení kritického myšlení, reflexe světa i sebe. Od toho Nesvadba 

odvozuje i cíl profesní etiky, kterým podle něj není jen naučení předem daných odpovědí na 

předem vyslovené otázky, ale jako cíl určuje: „vzbudit potřebu klást morální otázky, a to sobě, 

druhým lidem, společnosti, a inspirovat tak vznik a utváření jakéhosi řádu jeho vnitřní (a pak 

samozřejmě i vnější) odpovědnosti!“ (Nesvadba 2019, str. 9). Právě novinářská etika4 pak může 

sloužit jako typický příklad toho, kdy nelze aplikovat obecně platná pravidla pro všechny 

novináře a pro všechny situace do kterých se dostávají. 

Novinářská etika patří do subsekce mediální etiky, která je součástí už zmíněné profesionální 

etiky. Mediální etika v sobě obsahuje i novinářské otázky a zabývá se podobnými problémy. 

 

4  Často se místo novinářské etiky používá výraz žurnalistická etika. Oba tyto pojmy budou pro potřeby této práce 

používat jako synonymní. 
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Řeší tak například zobrazování menšin, násilí, postoj vůči dětem nebo jiným citlivým 

skupinám.5 Avšak ne každý pracovník v médiích je novinář. Součástí etiky médií je tak i činnost 

kameramana, střihače, hudebního redaktora i jiných mediálních pracovníků. (Remišová, 2010) 

Novinářská etika tak tvoří historicky starší jádro mediální etiky, od kterého se další aspekty 

mediální etiky odvíjejí.6 Jan Jirák vnímá mediální etiku jako soubor sociálních, resp. profesních 

norem, které odrážejí akceptované morální hodnoty. Tyto normy pak ovlivňují jednání 

profesionálů, pro které slouží jako soubor návodů a jsou základem i pro kontrolu kvality jejich 

práce. (Reifová, 2004) Podle Remišové je etika médií, „aplikovaná etika, která kriticky 

reflektuje morálku a etiku v oblasti médií ve všech formách a na všech úrovních.“ (Remišová 

2010, str. 21) Jejím předmětem je pak zkoumání morálky a rozvoj etiky v celé mediální sféře. 

Novinářská etika pak představuje soubor norem v daném dobovém a sociálním kontextu, 

kterými se má řídit práce novináře. V demokratické společnosti mezi tyto normy patří úcta 

k pravdě, pečlivé a spolehlivé informování, potlačování postojových nákloností nebo zvažování 

dopadů vlastní činnosti. (Reifová, 2004) Tato obecná pravidla novinářské etiky se pak v praxi 

často projevují jako explicitní pravidla ve formě regulace médií. Ty můžeme rozdělit na 

regulaci vnější, například ze strany státu pomocí rozličných zákonů,7 nebo na regulaci vnitřní 

– mezi kterou patří i právě novinářská etika. 

Podle sociologa Stephena Warda základy moderní žurnalistické položilo 20. století, kdy se 

v příručkách novinářů začali objevovat dva základní postuláty, na kterých je celá moderní etika 

postavena – pravda a objektivita. (Ward, 2009) Počátky novinářské etiky ale můžeme hledat už 

mnohem dříve. Podle Warda bylo etap vývoje novinářské etiky pět. Tu první rámcoval vynález 

knihtisku Johannesem Gutenberg v polovině 15 století, který umožnil i rozkvět psaného šíření 

informací. Tento první záchvěv moderní novinařiny v průběhu 16 a začátku 17. století 

označujeme jako éru dopisovatelské žurnalistiky. Často se jednalo o zprávy z různých částí 

Evropy, které do svých mateřských států posílali vojáci, cestovatelé nebo obchodníci. Typické 

 

5 Příklad takové etické otázky je například kauza okolo pořadu stanice Českého rozhlasu Vltava z roku 2018. 

Tehdy si část rozhlasové rady stěžovala na to, že v pořadu Ahoj! aneb na počátku byla voda zazněla slova, která 

mohla být pro část posluchačů pohoršující. (víc viz. např. Heroldová, Martina. 2018. "Rozhlas vysílal v sobotu 

ráno porno, stěžují si posluchači. Jde o citlivý román, brání se stanice". Aktuálně.cz. Praha: Economia. 

2018https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhlas-vysilal-v-sobotu-rano-porno-stezuji-si-posluchaci-

jd/r~3df108be901c11e88a270cc47ab5f122/.) 
6 Viz příloha č. 2 
7 Populárním příkladem může sloužit například zákon č. 52/2009 Sb., který upravoval Trestní řád. Tato novela je 

často známa pod názvem náhubkový zákon. Upravovala například podmínky, za kterých můžou novináři zveřejnit 

policejní odposlechy, nebo informovat o obětech trestních činů. (viz. Sněmovní tisk 748 – Novela trestního 

zákoníku, 2010. Parlament ČR [online]. Poslanecká sněmovna [cit. 2021-03-30]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?cz=52&r=2009) 
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pro dopisovatelskou žurnalistiku bylo i to, že nepodléhala žádným redakčním úpravám ani 

ověřování informací, protože to bylo v praxi neproveditelné. Editoři, kteří byli často zároveň 

tiskaři a autoři, těchto novin přesto čtenářům tvrdili, že jejich informace jsou pravdivé a 

založené na faktech. První noviny, které se objevili v Londýně mezi lety 1620 a 1640 pak měly 

jména jako „A True and Perfect Informer, Impartial Inteligence, Faithful Scout a Impartially 

Communicating“ 8 (Ward 2009, str. 310) To ukazuje, že už tehdy lidé vnímali důležitost 

pravdivých zpráv a že noviny, které o sobě tvrdily, že předávají pravdu, se lépe prodávaly. První 

noviny ale podléhaly silné cenzuře a často se jednalo spíš o propagační materiály, protože jejich 

obsah kontrolovala nejen církev, ale i vládci jednotlivých zemí. Ke svobodě slova se jako jedna 

z prvních významných osob historie vyjádřil John Milton ve své práci Areopagitica z roku 

1644, kde se ostře vymezil proti cenzuře. Jeho základní tezí byla myšlenka, že člověk nemůže 

vědět, co je dobré, bez znalosti toho, co je špatné. (Reifová, 2004)  

Doba osvícenství pak přinesla podobných argumentů celou řadu a druhá fáze vývoje novinářské 

etiky se tak vyznačuje právě vznikem etických pravidel pro stále zesilující sféru žurnalistů. Ti 

na sebe také berou úlohu tribunů lidu a práva a svobody veřejnosti se snaží bránit proti státní 

moci. (Ward, 2019) Druhá etapa vývoje tak končí ustanovením tisku jako čtvrtého pilíře 

svobodné společnosti – alespoň v západních zemích jako bylo Britské impérium, Francie nebo 

Spojené státy. 

Ve třetí fázi vývoje se podle výše zmíněného Stephena Warda idea čtvrtého pilíře vyvinula 

v libertariánská média. Ta se vyznačovala co nejvyšší volností a nezávislostí na státu, jak 

z finančního, tak obsahového hlediska. V praxi se nejčastěji ukazuje na americký mediální 

průmysl 19. století, kde noviny nabraly překotný vývoj v oblasti komercionalizace a 

profesionalizace obsahu. Vyvrcholením tohoto období je v americkém prostředí souboj dvou 

mediálních magnátů své doby – Williama Randolpha Hearsta a Josepha Pulitzera. (Meyers, 

2020) Na konci 19. století a začátku 20. tak přišlo období, které se nazývá Yellow Press. To 

vedlo k velké míře bulvarizace tisku. Obsah novin tehdy nebyl kontrolován téměř vůbec a 

nejdůležitější bylo napsat co nejchytlavější a nejskandálnější titulek ve snaze dosáhnout co 

největších prodejů a uspět tak v konkurenčním prostředí. Na to, jak moc je zpráva pravdivá 

tehdy z vedení novin dohlížel jen málokdo.  

 

8 V českém překladu: Pravdivý a perfektní informátor, Nestranné informace, Přesný skaut, Nestranné komunikace 

(překlad autora) 
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Čtvrtá fáze vývoje novinářské etiky se pak soustředí právě na vývoj médií v liberálních 

společnostech, který analyzuje a později také kritizuje. Libertariánskou teorii tisku popsali ve 

významné studii Čtyři teorie tisku autoři Fred Siebert, Theodor Peterson a Wilbur Schramm 

v roce 1956. Libertariánská teorie je autory pokládaná za: „rozhodující princip ospravedlňující 

existenci a jednání médií v liberálnědemokratických společenstvích.“ (Reifová 2004, str. 37) 

Svobodný a nezávislý tisk byl podle této normativní teorie nezbytný pro ochranu veřejnosti a 

pokrok liberálních reforem. Autoři zároveň předpokládali, že časem vzniknou média sociálně 

zodpovědná. Tedy taková, která na jedné straně nejsou ovládaná či regulovaná státem, na straně 

druhé stále splňují veškeré ideály žurnalistiky. Berou tak na sebe roli „hlídacích psů“ a 

kontrolou státu chrání svobodu občanů i celé společnosti. Moravec o etice sociální 

zodpovědnosti mluví také v souvislosti se zvyšující se poptávkou po objektivních médiích, 

která ctí jasnou hranici mezi názorem a faktem: „Jednou z hlavních idejí, o něž se opírá, je 

objektivní žurnalistika, jež ctí fakta a je nestranná – a to především v politickém 

zpravodajství.“ (Moravec 2020, str. 156) Média se ale, na rozdíl od představ autorů Čtyř teorií 

tisku, vyvíjela velmi odlišným směrem. Ačkoliv část novinářů toužila po etice zodpovědného 

tisku, stále více novinářů se zajímalo i o jiné a interpretující způsoby žurnalistiky, jako byla 

investigativní nebo občanská žurnalistika. (Ward, 2019)  Navíc se stále více rozšiřovaly i nůžky 

mezi vývojem médií v jednotlivých zemích. Například v Americe byla kritika teorie 

zodpovědného tisku spojená i s politickou situací 60. letech, kde podle části novinářů média 

selhala. Vznikla tam tak aktivistická žurnalistika, která brojila proti válce Spojených států ve 

Vietnamu, či rasové segregaci. (Moravec, 2020) 

Pátou fázi etiky žurnalistiky, ve které žijeme dodnes, pak podle Warda nastartovala éra 

internetu, konvergence médií a globalizace, která vedla k celosvětovému dosahu médií. To 

sebou podle něj nese nové výzvy pro etiku, která by měla reflektovat právě i globální problémy. 

Podle něj se totiž současné etické kodexy a normy až příliš soustředí na povinnosti novináře 

vůči občanům své země. Řada mediální produkce má přitom celosvětový dosah a může tak 

ovlivnit prakticky kohokoliv. Tento globální přístup k etice se podle Warda ukazuje například 

na válečných reportérech, nebo novinářích, kteří píšou o změnách klimatu. Pro takové novináře 

by místo snahy o vyváženost mělo být klíčové posouzení toho, kde je pravda. A to i v rovině 

toho, komu dát v příspěvcích prostor a na čí straně je tíha důkazů. (Ward, 2019) A to i za cenu 

toho, že dá novinář veřejně najevo svůj názor. Klasický národní přístup snažící se ukázat obě 

strany příběhu totiž v globalizovaném světě ztrácí svou hlavní informační hodnotu a novinář se 

tím naopak zbavuje odpovědnosti odkrýt skutečnost. Podle Václava Moravce pak moderní 
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žurnalistika čelí výzvě, zda dokáže prohloubit a aktualizovat principy a normy, kterými se 

novináři každý den při své práci řídí. V opačném případěo bude pokračovat úpadek novinářské 

etiky, protože si nevystačí se současnými pravidly, které: „novináři a zpravodajská média 

využívají začasté z marketingových důvodů, aby nepřicházeli o čtenáře, posluchače a diváky 

jako nejvýznamnější zdroj svých příjmů.“ (Moravec 2020, str. 159) 

1. 3. Různé druhy samoregulace novinářů 

Společně s vývojem médií se objevuje i pojem regulace médií. Tu Tomáš Trampota popisuje 

jako soubor psaných i nepsaných norem a pravidel, která mají za cíl usměrnit jednání a podstatu 

médií ve společnosti. (Reifová, 2004) O regulaci médií už mluvili i výše zmínění Siebert, 

Schramm a Peterson ve své práci Čtyři teorie tisku. Podle nich bylo cílem médií být svobodné 

instituce ale s požadavkem sebekontroly neboli samoregulace. Odlišný je i příklad různých 

druhů médií – rozhlasové a televizní vysílání bylo v mnoha zemích už od počátku silně 

regulováno, protože často to byl právě stát, který jako první vysílání zřídil, nebo ho nějakým 

způsobem organizoval. Základem modelu vysílání se proto také v mnoha zemích stal koncept 

médií veřejné služby. Anna Remišová pak zmiňuje, že motivací pro co nejkvalitnější 

samoregulaci je i strach z toho, aby při neetickém chování nepřišel zásah právě ze strany státní 

moci. (Remišová, 2010) Autonomie každé profese je totiž jednou z jejích nejvyšších hodnot. 

Zároveň ale obecně existuje několik principů novinářské etiky, při kterých je potřeba opora 

v právních normách. Konkrétně jde o: 

• Právo na svobodný přístup ke zdroji informací 

• Právo šéfredaktora a ostatních redaktorů na ochranu proti všem formám útisku 

směřujícího k maření jejich činnosti 

• Právo, resp. povinnost ochrany redakčního tajemství 

• Klauzuli o svědomí 

• Právo na odpověď a tiskovou opravu 

Remišová upozorňuje také na to, že aby byla etická samoregulace účinná, musí být nějakým 

způsobem institucionalizovaná. Musí být vytvořené systémy, které profesní etiku účinně 

rozvíjejí a kontrolují. Tím ji tak v rámci profese dlouhodobě ukotvují.9 (Remišová, 2010) 

Václav Moravec pak poukazuje i na problém mezi teoretickou funkcí žurnalistiky – jako je 

zprostředkování informace nebo dialog ve veřejné sféře – a praxí, kdy se mediální sféra často 

 

9 Schéma hlavních forem samoregulace novinářů viz příloha č. 3 
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chová jako průmyslové odvětví, jehož největším cílem je především generovat zisk. (Moravec, 

2020) 

Mezi základní a nejčastěji se vyskytující formy samoregulace můžeme zařadit etické kodexy, 

které obsahují soubor norem a pravidel, kterými se mají novináři řídit při každodenním 

vykonávání své profese. Jednotlivé etické kodexy se od sebe můžou v mnoha ohledech lišit, 

například se soustředí na jiné aspekty problémů a otázek, se kterými se v rámci své práce 

novináři můžou setkat. Mezi ty obecně platné zásady, které se dají najít v téměř každém kodexu, 

patří dodržování objektivní pravdy a zodpovědnosti. Výše zmiňovaná Anna Remišová 

v souvislosti s etickými kodexy mluví o tom, že jejich dodržování je esencí novinářství a pokud 

nejsou redaktoři jednotlivých médií schopni etický kodex dodržovat, můžou tím poškodit nejen 

své médium, ale potažmo i kvalitu demokracie v dané zemi, za kterou je žurnalistika 

spoluzodpovědná. Za kvalitu etických kodexů často zodpovídají jen média, která je vytvářejí. 

Přesto se vyskytlo v historii několik pokusů vytvořit mezinárodní kodex novinářů, který by 

různá pravidla zobecnil, aby platila pro co nejširší okruh profesionálních žurnalistů. První 

takové snahy se objevily v meziválečné době. Mezinárodní unie asociací tisku, která byla 

nejstarším profesním sdružením novinářů kodex přijala v roce 1936. Těsně po Druhé světové 

válce pak vznikla Mezinárodní organizace novinářů, která ale kvůli začátku studené války měla 

globální vliv jen krátkou dobu. V roce 1952 se organizace ze západních zemí odtrhly a vytvořily 

organizaci IFJ (International Federation of Journalists), která funguje dodnes a po roce 1989 je 

jejím členem i Český syndikát novinářů. Etický kodex IFJ byl naposledy aktualizován v roce 

2019 a má být vodítkem pro profesionální novináře napříč státy v jejich zjišťování, editování a 

přenášení zpráv publiku.10 

Součástí samoregulačních orgánů jsou v mnoha zemích i Tiskové rady. Podle Anny Remišové 

takové rady vznikají především v zemích, které už mají etablované ostatní druhy samoregulace 

na vysoké úrovni. (Remišová, 2010) Tiskové rady převážně zemí Evropské unie sdružuje 

Aliance nezávislých tiskových rad Evropy (Dále jen AIPCE), která vznikla v roce 1999 

v Londýně. Tiskové rady na svých stránkách definuje jako samoregulační orgány, které 

vytvářejí samotná média, nebo vydavatelské domy pod která média spadají.11 Zároveň těmto 

radám dávají média dostatek nezávislosti pro zajištění důvěry veřejnosti. Dohlížejí také na 

dodržování pravidel dané pro profesionální novináře. Zároveň nabízejí i možnost pro osoby, o 

 

10 Celé znění Etického kodexu IFJ viz. příloha č. 4 
11 Někteří autoři zmiňují i tiskové rady, které vznikají z popudu profesních či odborových organizací. 
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kterých média informují, jak se bránit v případě podezření na nepravdivost, nebo porušení 

nějakých jiných pravidel. Tyto sady pravidel, jejichž dodržování tiskové rady kontrolují, podle 

AIPCE většinou obsahují i etické normy nad rámec těch stanovených zákonem.12 Hlavní funkce 

tiskových rad pak AIPCE zmiňuje dvě. Tou první je správa nastavených etických pravidel a 

vyřizování stížností z řad veřejnosti na obsah médií. Druhou funkcí je Ochrana svobody tisku. 

AIPCE zmiňuje, že ne každá tisková rada explicitně svou druhou funkci plní. Má to ale 

v takovém případě dělat alespoň implicitně udržením správné rovnováhy mezi právy 

jednotlivce a právy médií na informování. V České republice žádná tisková rada zatím 

nevznikla. Nejblíže k ní má Etická komise Syndikátu novinářů. Ten je ale mimo struktury médií 

a vliv na ně tak má jen malý. Václav Moravec pak zmiňuje, že v některých vyspělých zemích 

mají tiskové rady i sankční systém, kteří novináři respektují. V Německu či Dánsku jde o 

veřejnou důtku, kterou musí dané médium otisknout, v případě Švédska pak jde dokonce o 

finanční pokutu. V profesně pokročilých zemích s vysokou morální kulturou mají rozhodnutí 

tiskových rad pro novináře i výstražný efekt. (Moravec, 2020) 

 Zřejmě tou nejméně intuitivní formou samoregulace je pak systém celoživotního profesního 

vzdělávání. Ten se netýká jen toho, že se novináři lépe učí psát, mluvit, tvořit, editovat, 

diskutovat apod. ale prohlubují i své vědomosti o etice a rozšiřují si svůj pohled na svět. Slovy 

německého filozofa Immanuela Kanta tak jde především o to pečovat i o mravní zákon uvnitř 

každého člověka. V případě žurnalistiky jde navíc o profesní nutnost, která přímo souvisí se 

schopností novinářskou práci vykonávat dobře. Jak píše Anna Remišová: 

„I když profesní činnost novináře předpokládá vědomé a permanentní respektování profesního 

etického kodexu, novinář často není schopný etické analýzy svého profesního konání. Bez 

etických poznatků o morálce a morálních sankcích, etických principech a etické sebereflexe 

novináře to ani možné není.“ (Remišová 2010, str. 158) 

Dá se proto říct, že novinář by, kromě svých schopností získávat a zpracovávat informace a 

nezkresleně a s vysvětlením je předávat publiku, měl mít i etické minimum znalostí. To by měl 

celý svůj život rozvíjet tak, aby měl oporu ve znalosti teorie a nijak neporušoval novinářské 

standardy. Základy novinářské etiky se sice učí na Vysokých školách s mediálním zaměřením, 

ty ale nemají vystudované zdaleka všichni lidé v médiích pracující. Navíc v době konvergence 

médií vznikají naprosto nové etické problémy, které musejí novináři řešit a, jak jsem nastínil 

 

12 Více viz. “About AIPCE”. c2021. The Alliance of Independent Press Councils of Europe. Ireland: The Press 

Council of Ireland. c2021. https://presscouncils.eu/about.  
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už výše, etické problémy vyvstávající v každodenním životě novinářů jsou velmi často odlišné 

od popsané teorie. Ta tak má sloužit především jako forma, jak posílit naši morálku, abychom 

v takových situacích obstáli. Tato forma samoregulace je tak výsostně osobní pro každého 

jedince a každý jednotlivý novinář je za její dodržování zodpovědný. V nadsázce by v ideálním 

světě byla tato samoregulace jediná skutečně potřebná, protože ideálně vzdělaní novináři 

v oblasti etiky by nepotřebovali oporu v etických kodexech ani by nepotřebovali dohled 

tiskových rad a ombudsmanů. V tom reálném jsou ale profesní kodexy tou jedinou formou 

profesních norem, kterých si jsou novináři vědomi a minimálně v českém prostředí existuje 

ostatních forem samoregulace jen naprosté minimum. 

Podobnou formu jako tiskové rady mají i mediální ombudsmani. Ti můžou buď působit pro 

celé médium nebo jen pro redakční část. Případně vznikají u Tiskových rad jako další kontrolní 

orgán. Institut ombudsmana je rozvinutý především v zemích Skandinávie, své zastoupení ale 

ombudsmani mají prakticky po celém světě včetně Česka. Ombudsmanům se jako hlavnímu 

tématu této práce věnuje samostatná kapitola. 
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2. Institut ombudsmana jako jedna z forem samoregulace médií 

Ombudsman je slovo původně švédské – označuje zástupce, představitele, nebo reprezentanta. 

Právě to je hlavní role ombudsmanů v dnešní společnosti. Jako instituce zdaleka přesahují 

hranice médií a nacházejí se v různých oblastech života a v různých profesích, které se 

s veřejností v rámci práce setkávají a kde může hrozit nějaké nepochopení nebo nutnost 

kontroly těchto profesí. Není proto ani možné na rozsahu jedné diplomové práce obsáhnout 

veškerou činnost ombudsmanů v různých lidských odvětvích. Zaměřím se proto především na 

narýsování historického vývoje veřejných ochránců práv, jejich boom ve dvacátém století a 

také v některých částech světa jejich úpadek až do dnešní doby. Cílem této kapitoly bude tak 

především nastínit proč byli a jsou důležitou součástí samoregulace, jak přispěli k etické 

samoregulaci novinářů a za jakých podmínek se je některá média rozhodla zrušit. 

2. 1. Definice mediálního ombudsmana a jeho hlavní funkce 

Každý mediální ombudsman nebo public editor (editor pro veřejnost)13 je jako fyzická osoba a 

instituce trochu odlišný – zaprvé je to proto, že každý je ve finále člověkem s určitým pohledem 

na svět, zkušenostmi z praxe a znalostmi teorie, a za druhé je to dané historickým vývojem, 

který se v jednotlivých částech světa výrazně lišil. Určité definice a hlavní náplň práce ale 

existuje. V něčem je podobná práci tiskových rad, které někdy také ombudsman doplňuje.14 

Podle Anny Remišové je ombudsman: „konkrétní fyzická osoba, která má pravomoci 

rozhodovat, jestli došlo k porušení novinářského etického kodexu.“ (Remišová 2010, str. 155) 

Dodává ale, že konkrétní podoba této funkce se v jednotlivých zemích rozdílná. Václav 

Moravec pak ombudsmany obecně rozděluje na dva druhy. Tím prvním jsou tiskoví 

ombudsmani, kteří jsou ustanoveni jako součást tiskových rad a slouží jako prvoinstanční 

dovolací stupeň při řešení stížností na média. Druhá skupina jsou pak redakční ombudsmani, 

kteří fungují v konkrétním zpravodajském médiu a bývají zpravidla nižší instancí samoregulace 

než tiskoví ombudsmani. Ze svého postavení slouží redakční ombudsmani jako spojka mezi 

daným médiem a veřejností, která se na ombudsmana může obrátit jako na svého zástupce 

v dané redakci. Někteří ombudsmani pak zájmy veřejnosti zastupují i dovnitř redakce, kdy 

z vlastní aktivity zkoumají etické problémy dané redakce, komentují mediální výstupy a svůj 

hlas mívají i na jednání vedení daných redakcí. Ve Spojených státech a Kanadě se těmto 

 

13 Některé publikace a některé části světa pod pojem ombudsman shrnují všechny podobné samoregulační funkce, 

jiné pojem ombudsman a public editor rozdělují. Pro potřeby mé práce budu vždy používat název pro funkci 

takový, jako používá daný zdroj nebo respondent. 
14 Viz. kapitola 1.3. 
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redakčním ombudsmanům většinou říká public editors. (Moravec, 2020) turecký novinář a 

aktivista za svobodu a nezávislost médií Yavuz Baydar pak ombudsmany definuje jako svědomí 

žurnalistiky: 

 „Ombudsmani jsou v podstatě rozhodčí. Chovají se jako vnější pozorovatelé žurnalistického 

procesu v jejich médiu a ve chvíli, kdy mají pocit, že se stalo něco proti pravidlům, zapískají a 

zasáhnou.“ (Baydar, 2011, s. str. 76) 

Další definici ombudsmanů nabízí Mezinárodní organizace ombudsmanů (Organizaton of news 

ombudsman & standards editors) Ta ve své příručce15 pro členy organizace ombudsmana 

definuje jako protiváhu přirozenému pocitu všech redakcí, že to, co dělají, je vždy správné a 

prováděné s nejlepšími úmysly. U každé zprávy by se pak ombudsman měl ptát na otázky typu 

– „víte to jistě?“ a „jak to víte?“ Autor příručky a bývalý prezident organizace Jeffrey Dvorkin 

uvádí také to, že ačkoliv ne každý ombudsman přistupuje ke své práci stejným způsobem, mají 

stejný zájem zlepšovat žurnalistiku tím, že veřejnost zapojí do procesu sbírání informací, 

editování a distribuce. Důvody, proč ombudsmana mít, pak Dvorkin shrnuje do pěti bodů: 

• Zlepšit kvalitu médií kontrolou správnosti, přesnosti a vyváženosti mediálních obsahů 

• Pomoci danému médiu, aby bylo dostupnější a zodpovědnější vůči veřejnosti, a tak 

dosáhnout zvýšení kredibility. 

• Zvýšit podvědomí novinářů o tématech, která znepokojují veřejnost 

• Ušetřit čas vedení daného média tím, že jsou stížnosti publika směřovány cíleně na 

jednu osobu. 

• Předejít tomu, aby některé stížnosti skončily až u soudu. 

Hlavní výhody z toho podle Dvorkina plynou právě pro veřejnost, kterou ombudsman v dané 

redakci nebo daném médiu zastupuje. Mají ale zároveň esenciální roli v zachování nezávislého 

a samoregulačního tisku. Tím, že ombudsman zapojuje do mediálního procesu veřejnost se 

podle Dvorkina snižují tlaky vlády, zájmových skupin a zadavatelů reklam. Dvorkin také uvádí, 

že bez tohoto zapojení veřejnosti média přestávají plnit svou roli v občanském životě svých 

posluchačů, diváků a čtenářů a stávají se pouze jednosměrným vysílačem názorů daného média. 

Díky ombudsmanovi je tak možné, aby se veřejnost s médií navzájem ovlivňovali a posouvali 

dopředu. Práci ombudsmanů ale silně ovlivňuje i kulturní prostředí ve kterém žijí. To je podle 

 

15 The Modern News Ombudsman: User’s Guide, 2020. The Organization of News Ombudsmen and Standards 

Editors [online]. Organization of News Ombudsmen [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://www.newsombudsmen.org/wp-content/uploads/2020/02/ONO-HANDBOOK-REVISED-EDITION.pdf 
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Dvorkina důvodem i toho, proč je v Japonsku zvykem zavádět velké týmy ombudsmanů, 

zatímco západní země mají v těchto funkcích spíš jednotlivce a osobnosti žurnalistiky. 

I pracovní náplň je individuální – ve všech případech je ale její součástí právě komunikace 

s publikem. Někteří ombudsmani stížnosti publika předávají editorům, redaktorům nebo vedení 

média, jiní je vyřizují osobně. Většina ombudsmanů také nějakým způsobem svou práci 

zveřejňuje, ať už na stránkách deníku, v rozhlasovém nebo televizním pořadu či na internetu. 

Dvorkin zmiňuje i to, že ombudsmani v některých médiích jsou zároveň i ambasadory jejich 

práce a obecně žurnalistiky. O etických postupech při novinářské práci mluví na veřejnosti, 

setkávají se s různými skupinami lidí a snaží se veřejnosti přiblížit, jak žurnalistka funguje. 

Obecně ale ombudsmani fungují spíše jako poradní funkce, která může médiu naznačit, co dělá 

špatně, případně co vadí publiku, většinou ale nemají možnost rozdávat postihy nebo sami 

fungování deníku změnit.  

2. 2. Historie veřejných ochránců práv 

Mediální ombudsman vznikl na základě zkušeností s veřejným ochráncem práv na státní 

úrovni. Předchůdce těchto funkcí můžeme hledat ve Švédsku, kde už v roce 1713 vznikl úřad 

královského nejvyššího ombudsmana. Ten dohlížel na to, že zákony a další předpisy dodržují 

státní úředníci. V ústavě je švédský ombudsman zakotven od začátku 19. století, kdy funguje 

jako orgán parlamentu. V období mezi dvěma světovými válkami roli ombudsmana adoptovaly 

i další skandinávské země – Finsko a Norsko. V roce 1954 se přidává i Dánsko. Bývalá česká 

veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová roli ombudsmana popisuje jako nepostradatelnou 

součást moderního státu s rozvinutou a specializovanou byrokracií. Ta totiž svou formálností 

procesů a složitostí bere člověka jako objekt a zbavuje se tak schopnosti autentické komunikace 

s občanem. (Šabatová, 2008) Ombudsman proto jedince chrání a zastupuje v jeho 

komunikacích se státní správou. Přispívá tak k: „odstranění nutně vznikajících třecích ploch 

mezi "robotickou empatií" státní byrokracie a obyčejným člověkem.“ (Šabatová 2008, str. 59)  

V mediální sféře začíná vývoj ombudsmanů a public editorů ve 20. století. Jako první začíná 

předchůdce těchto funkcí vznikat v Japonsku, kde v roce 1922 zahajuje fungování takzvaná 

Page Examiner Office v deníku Asahi Shimbun, jednom z nejstarších a nejrespektovanějších 

japonských deníků. Na stránkách se tak objevila poznámka, že pokud mají čtenáři problém 

s nějakou informací, mají se obrátit na tuto kancelář. Ta stížnosti zkontroluje a pokud by 
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nějakou chybu zjistila, napraví ji a informuje o tom v dalším vydání.16 Později v roce 1938 

podobnou pracovní skupinu vytváří i další významný japonský deník Yomiuri Shimbun. Tato 

skupina se v roce 1951 stává základem pro výbor dvaceti osmi ombudsmanů, který v deníku 

pracuje dosud. Vývoj ombudsmanů v západní a severní Evropě se výrazně odlišuje v tom, že 

největší rozmach ombudsmanů je až po druhé světové válce. Švédsko zavedlo svého národního 

tiskového ombudsmana v roce 1969 v reakci na kritiku vůči Národní tiskové radě, která měla 

podle některých kritiků až příliš velkou moc díky tomu, že řešila nejen kauzy novin, ale 

rozdávala za ně i tresty. Švédská média zároveň měla pocit, že by měla problém regulace vyřešit 

sama, než přijde nějaký legislativní zásah ze strany státu. (Baydar, 2011) Ombudsman tam proto 

začal sloužit jako prostředník mezi tiskem a publikem. Je první instancí v případě, že je 

vznesena vůči obsahu médií výtka a snaží se ji i sám vyřešit. Pouze v případě, že jeho pravomoci 

k vyřešení nestačí, obrací se na švédskou tiskovou radu. Dlouhá tradice švédského tiskového 

ombudsmana navíc jeho roli dodala i morální autoritu a jeho rozhodnutí se tak často stávají 

standardem pro řešení podobných etických problémů. (Evers, 2012) V průběhu 70. a 80. let pak 

pozice ombudsmanů vznikají v prestižních evropských denících – Le Monde ve Francii, El Pais 

ve Španělsku, Politiken v Dánsku nebo de Volkskrant v Nizozemí. (Baydar, 2011) V 90. letech 

pak společného ombudsmana zavádějí britské deníky The Observer a The Guardian. 

V Americe byl vývoj výrazně odlišný. O nutnosti větší kontroly a regulace médií se ve 

Spojených státech začalo mluvit především v souvislosti s fenoménem Yellow Press. Ten 

ukázal nejen na sílu médií, ale také na to, jak jednoduché je ji zneužít. Část novinářů proto 

začala prosazovat přísnější kontrolu obsahu médií a taky lepší komunikaci se čtenáři. V roce 

1913 proto v deníku New York World vznikl odbor přesnosti a správnosti (Bureau of Accuracy 

and Fair Play), který měl sbírat a archivovat stížnosti čtenářů vůči tomu, jak deník postupuje. 

Že šlo právě o New York World nebyla náhoda. Po velkou část jeho existence ho totiž vedl 

Joseph Pulitzer a šlo o jednoho z největších průkopníků Yellow Pressu. Odbor pro přesnost a 

správnost pak založil syn Josepha Pulitzera Ralph. V New York Worldu odbor fungoval až do 

roku 1931, kdy deník zanikl. Inspiroval také další podobné kanceláře v dalších amerických 

denících a podle některých autorů se jeho vliv přesunul i do Japonska, kde podobná funkce 

vznikla ve výše popsaném Asahi Shimbun (Baydar, 2011) Ve Spojených státech se další posun 

v etické samoregulaci médií konal až po druhé světové válce, kdy vznikla takzvaná 

 

16“The Grumpy Scold in the House”: The Public Editor Role at the Asahi Shimbun, 2018. The Organization of 

News Ombudsmen and Standards Editors [online]. Oganization of News Ombudsmen, 22. 12. 2018 [cit. 2021-04-

11]. Dostupné z: https://www.newsombudsmen.org/the-grumpy-scold-in-the-house/ 
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Hutchinsova komise – oficiálně komise pro Svobodu Tisku. Ta ve svých závěrech varovala 

před problémy jako je vlastnictví médií, bulvarizace nebo rostoucí náklady médií. Komise také 

varovala před tím, že pokud média sama nezačnou více kontrolovat svůj obsah a nepřijmou za 

něj větší odpovědnost, bude muset na řadu přijít regulace nebo kontrola ze strany státu.17 Větší 

kroky ale v tomto směru začala média podnikat až v šedesátých letech na vlnách anti-

establishmentu a aktivistické žurnalistiky.18 Ideu ombudsmanů jako první v americkém 

veřejném prostoru nadnesl v roce 1967 tehdejší editor deníku Washington Post – novinář, kritik 

médií a komentátor Ben Bagdikian. Ten pro magazín Esquire uvedl, že americké novináře trápí 

nedostatek důvěry veřejnosti, a právě ombudsmani by mohli být možnost, jak ji obnovit. 

Bagdikian doufal, že by se takový ombudsman mohl stát symbolem a vzbudil by tak zájem lidí 

o osud amerických novin.19 V témže roce o několik měsíců později vyslovil podobnou 

myšlenku i zkušený reportér New York Times A. Raskin, který si přál, aby každý deník zavedl 

oddělení pro vnitřní kritiku. To mělo být podle Raskina: „natolik nezávislé, aby mohlo sloužit 

jako ombudsman pro čtenáře, ozbrojené autoritou na vykonávání všech služeb tisku pro 

veřejnost.“ (citováno v Baydar 2011, str. 71) První ombudsman ve Spojených státech vznikl 

jen týden po napsání článku A. Raskina. Nebylo to ovšem ve Washington Post ale v poměrně 

malém, respektovaném deníku Louisville Courier-Journal. Prvním ombudsmanem se tam stal 

zkušený seniorní novinář John Herchenroeder, který stejnou roli zároveň vykonával i pro 

odpolední vydání novin pod názvem Louisville Times. Jeho práce zavedla pro ombudsmany 

mnoho standardů. Převážně ten, že se jimi stávají právě zkušení novináři, s bohatou kariérou a 

editorskými zkušenostmi.20 Ještě o krok blíže modernímu pojetí funkce public editor pak ideu 

přivedl Washington Post a jeho první ombudsman Richard Harwood v roce 1970. Tehdejší 

editor deníku – legendární novinář Ben Bradlee, zavedení ombudsmanů prosadil krátce po 

Louisville Courier-Journal a požadoval, aby měli co největší míru svobody. Chtěl, aby mohli 

nejen odpovídat na dotazy čtenářů, ale také Washington Post veřejně kritizovat a dostat tomu 

na stránkách novin prostor. (Baydar, 2011) Ombudsman tak nepracoval už jen vevnitř deníku, 

ale jeho práci mohla veřejnost i vidět a zkoumat.  

 

17 Today in Media History: In 1947, the press reported on the Hutchins Commission report, 2021. Poynter [online]. 

Saint Petersburg, Florida: Poynter Institute, 27. 3. 2015 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 

https://www.poynter.org/reporting-editing/2015/today-in-media-history-in-1947-the-press-reported-on-the-

hutchins-commission-report/ 
18 Viz kapitola 2.2. 
19 The History of ONO, 2018. The Organization of News Ombudsmen and Standards Editors [online]. 

Organization of News Ombudsmen, 7. 7. 2020 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 

https://www.newsombudsmen.org/the-history-of-ono/ 
20 tamtéž 
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Zřejmě největší zkoušku pro systém ombudsmana pak pro Washington Post znamenala kauza 

okolo článku Jimmy’s World.21 Reportáž o osmiletém chlapci závislém na heroinu vzbudila 

v roce 1980 velký ohlas veřejnosti. Tehdejší starosta New Yorku dokonce po chlapci vyhlásil 

pátrání. Autorka článku Janet Cookeová za něj o rok později, 13. dubna 1981, obdržela jako 

první Afroameričanka v historii Pulitzerovu cenu. Jen dva dny po převzetí ceny ovšem 

Washington Post oznámil, že Cookeová si celý článek vymyslela. Šlo o skandál ohromných 

rozměrů, který otřásl důvěrou v deník, který jen pár let předtím informoval svět o aféře 

Watergate prezidenta Richarda Nixona. 19. dubna pak ombudsman deníku Bill Green zveřejnil 

reportáž, ve které vznik celé kauzy přibližuje. Jde o do té doby nevídané odhalení vnitřního 

fungování deníku veřejnosti. Greenovi se podařilo promluvit si se všemi aktéry kauzy kromě 

Janet Cookeové, která se tou dobou odmítala vyjádřit komukoliv. Jde dodnes o jeden 

z nejlepších příkladů toho, jak může ombudsman zafungovat jako součást samoregulace 

novinářů a zároveň jejich roli vysvětlit i veřejnosti. Green měl při psaní svého článku od výše 

zmíněného Bena Bradleeho dovoleno ptát se kohokoliv na cokoliv. Zároveň jako bývalý 

novinář celé své zjištění o kauze sepsal do výborně zpracované a čtivé reportáže. 

Kromě ponaučení, které by si měl deník z celé kauzy vzít, Green upozorňuje i na svou roli, 

která byla na deníku nezávislá a mohla tak potenciálně celou kauzu ještě rozvířit:  

Klíčovou ideu je autonomie člověka, který v této židli sedí. Bez toho by byl ombudsman falešný, 

tak jako Jimmy. S autonomií se pro The Post stává rizikem, tak jak by to být mělo.22 (Green, 

1981) 

Green v závěru své reportáže obviňuje kromě Janet Cookeové ze selhání i všechny editory The 

Post, stejně jako systém, který mladé novináře nutí především usilovat o to, aby právě jejich 

článek byl na prvních stránkách novin. Kritický byl i vůči snaze žurnalistů získávat novinářské 

ceny a uvažoval tak i nad tím, jestli bych se jejich rozdávání The Post měl i nadále zúčastňovat. 

Greenovo zevrubné pátrání po okolnostech vzniku článku Jimmy’s World ale mělo i další 

dopad. Ve spojitosti s nedůvěrou, kterou článek vzbudil, vedlo k velké vlně popularity 

ombudsmanů jako součásti redakcí.23 Právě 80. léta tak znamenají ve Spojených státech a 

 

21 COOKE, Janet, 1980. JIMMY'S WORLD. The Washington Post [online]. 28. 9. 1980 [cit. 2021-04-21]. 

Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1980/09/28/jimmys-world/605f237a-7330-4a69-

8433-b6da4c519120/ 
22 Přeloženo z originálu: The central idea is autonomy for the person who sits in this chair. Without it, the 

ombudsman would be a fake, like "Jimmy." With it, The Post takes its chances, as it should. 
23 SAGER, Mike, 2016. The fabulist who changed journalism. Columbia Journalism Review [online]. [cit. 2021-

04-12]. Dostupné z: https://www.cjr.org/the_feature/the_fabulist_who_changed_journalism.php 
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Kanadě jejich největší rozmach a nějakou podobu ombudsmana má většina velkých amerických 

novin. Jednou z podstatných výjimek je deník The New York Times, který svého public editora 

zavede až v roce 2003 po kauze, která se v mnohém podobala té, kterou si The Post prošel už 

o víc než 20 let dříve. Tehdy vedení zjistilo, že novinář Jayson Blair, který byl podobně jako 

Janet Cookeová mladým, dravým a úspěšným reportérem, ve velké většině svých článků 

fabuloval. Blair v deníku proslul svými hloubkovými reportážemi například o vojácích 

válčících v Afghánistánu. Součástí takových reportáží byla i řada rozhovorů, jak ale později 

vyšlo najevo, Blair s nikým takovým ve většině případů nemluvil a celý rozhovor si vymyslel.24 

Šlo o skandál, který otřásl celou americkou novinářskou scénou, Kromě konce Jaysona Blaira 

znamenal také konec šéfeditora Timesů Howella Rainese a výkonného editora Geralda Boyda25 

a vytvoření funkce veřejného editora.  

Společně s růstem obliby této funkce roste také poptávka po mezinárodním sdružování 

ombudsmanů. Bývalá ombudsmanka National Public Radio Lisa Shepardová k tomu uvádí, že 

podle ní je ombudsman tím nejosamělejším člověkem v redakci.26 Důvodem je to, že 

ombudsman musí být od redakce oddělený a nezávislý a o etických problémech které řeší se 

tak velmi často nemá s kým poradit – využívá maximálně rady právního oddělení, nebo o 

konkrétních případech mluví s editorským týmem daného média. V 70. letech proto kanadský 

ombudsman John Brown píše svým kolegům ve Spojených státech a jinde po světě, že by bylo 

dobré vytvořit společnou platformu pro vzájemnou podporu a řešení těch nejtěžších problémů. 

V roce 1980 tak vzniká už výše zmíněná Organizace ombudsmanů ONO. Původně jsou do ní 

zapojeni pouze ombudsmani z deníků, později se přidávají i televizní o rozhlasoví 

ombudsmani. Na začátku tisíciletí se ONO rozšiřuje i do dalších částí světa a své každoroční 

konference koná i v Jihoafrické republice, Indii nebo Brazílii. 

 

24 DAŇKOVÁ, Šárka, 2021. Vzestup a pád Jaysona Blaira. Český rozhlas [online]. Praha: Český rozhlas, 15. 5. 

2003 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/vzestup-a-pad-jaysona-blaira-7814289 
25 KWAI, Isabella, 2014. Why he did it: Jayson Blair opens up about his plagiarism and fabrication at the New 

York Times. Duke Reporters' Lab [online]. Durham: Duke university [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: 

https://reporterslab.org/jayson-blair-opens-past/ 
26 The Modern News Ombudsman: User’s Guide, 2020. The Organization of News Ombudsmen and Standards 

Editors [online]. Organization of News Ombudsmen [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://www.newsombudsmen.org/wp-content/uploads/2020/02/ONO-HANDBOOK-REVISED-EDITION.pdf 
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2. 3. Současní ombudsmani nejvýznamnějších médií ve světě a v České 

republice 

Organizace ONO má aktuálně 58 členů, z toho 42 jsou současní a bývalí ombudsmani a 16 jsou 

přidružení členové, mezi které patří například teoretici médií nebo vysokoškolští pedagogové.27 

Ne každý ombudsman je ale součástí této organizace. Dá se tak předpokládat, že jejich počet 

může být i v řádu stovek. (Baydar, 2011) Zajímavým jevem je to, že ze Spojených států je 

v současnosti členy organizace jen pět aktivních ombudsmanů. Z toho Kelly McBrideová 

z National Public Radio je jediným aktivním editorem pro veřejnost na plný úvazek ve velkém 

americkém zpravodajském médiu.28 Ani Kelly McBrideová už ovšem není na rozdíl své 

předchůdkyně zaměstnancem NPR. Do funkce nastoupila skrz nezávislou žurnalistickou 

výzkumnou organizaci Poynter Institute. NPR na svých stránkách uvádí, že cílem této změny 

je ještě větší nezávislost nového editora pro veřejnost a zároveň větší dosah jeho práce.29 Kromě 

toho ve Spojených státech tuto funkci zachovalo médium veřejné služby PBS a menší deník 

Toledo Blade v Ohiu. Tisková agentura Asociated press a Hlas Ameriky (Voice of America) 

mají ve svém vedení funkci editora pro standardy (standards editors), nejde ale o ombudsmany 

v pravém slova smyslu, a navíc to není jejich primární funkce v daném médiu. Severní Ameriku 

v ONO zastupují ještě čtyři ombudsmani z Kanady. Většina ombudsmanů je tak z Evropy – 

Své zástupce má v organizaci Dánsko, Finsko, Estonsko, Belgie, Německo, Litva, Nizozemsko, 

Švýcarsko a také Česko, které v organizaci zastupuje ombudsman Českého rozhlasu Milan 

Pokorný. Podle už výše zmíněného Dvorkina se teď zájem o ombudsmany přesouvá především 

do rozvojových zemí, kde jsou médií považovány za jednu z forem udržení demokratického 

procesu uvnitř redakcí.30 Velmi populární jsou teď například v Latinské Americe, kde Dvorkin 

udává, že jich funguje kolem třiceti. To reflektuje i ONO, kde mají své zastoupení Kolumbie, 

Argentina a Mexiko. Roste i počet zástupců z Afriky. ONO má své členy například 

v Jihoafrické republice nebo v Zimbabwe. Asii v organizaci zastupují dva členové z Japonska. 

 

27 ONO Members around the world.., 2018. The Organization of News Ombudsmen and Standards 

Editors [online]. Organization of News Ombudsmen [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: 

https://www.newsombudsmen.org/regular-members/ 
28 NPR je americké nezávislé rádio veřejné služby, které je volně přístupné všem posluchačům a placené je 

z různých dotací a soukromých darů. 
29 About The Public Editor, 2021. National Public Radio [online]. Washington D. C.: NPR [cit. 2021-4-12]. 

Dostupné z: https://www.npr.org/sections/publiceditor/2016/12/14/505405614/about-the-public-editor 
30 FUNKE, Daniel, 2017. Public editors are disappearing in U.S. newsrooms. But abroad, they’re more important 

than ever. Poynter [online]. 2. 8. 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.poynter.org/ethics-

trust/2017/public-editors-are-disappearing-in-u-s-newsrooms-but-abroad-theyre-more-important-than-ever/ 
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Systém ombudsmanů v Japonsku funguje ve více denících. Odlišný je především v tom, že jde 

většinou o velké týmy ombudsmanů – v lecčems podobné tiskovým radám. Své zastoupení tak 

tyto týmy nemají ani v ONO. Za Japonsko jsou tam pouze zástupci deníku Asahi Shimbun, 

který v roce 2015 jako první v zemi zavedl roli převzatou ze západu – public editora.31 Cesta 

k zavedení této funkce vedla přes několik skandálů, které měly svůj základ v reportování deníku 

o havárii v jaderné elektrárně v prefektuře Fukušima z roku 2011. Deník, stejně jako ostatní 

v Japonsku, se podle veřejnosti ve svém informování o nehodě příliš spoléhal na vládní zdroje 

a nebyl vůči poskytnutým informacím dostatečně kritický. Asahi Shimbun, který se vždy 

profiloval jako zaměřený na městské liberály a kritik dlouho vládnoucí strany LDP, jako reakci 

vytvořil v roce 2012 speciální sekci novinářů, která se měla zabývat investigativní 

žurnalistikou.32 Od počátku jejího fungování bylo hlavním tématem této redakce právě 

vyšetřování havárie ve Fukušimě a jejích následků. V několika prvních letech za to sklidila i 

řadu novinářských cen a úspěchů. V květnu roku 2014 ale přišel zlom. Novináři Asahi 

Shimbunu se totiž dostali k nikdy nezveřejněným rozhovorům vládních vyšetřovatelů nehody 

s tehdejším šéfem fukušimské elektrárny Masaem Yoshidou.  Ten v nich vysvětloval mimo jiné 

to, že více než 90 procent pracovníků elektrárny se v době největšího ohrožení jadernou 

katastrofou z areálu evakuovalo. A to i přes jeho rozkaz pokračovat v napouštění mořské vody 

do reaktorů ve snaze je ochladit. Yoshida také uvedl, že podle jeho názoru byl problém v tom, 

že jeho rozkaz se k zaměstnancům nedostal a nikoliv, že by ho neuposlechli. Asahi Shimbun 

ale článek o rozhovoru na přední straně otitulkoval větou: Violating Plant Manager Orders, 90 

Percent of Workers Evacuated Fukushima Daiichi (v překladu: Neuposlechli příkaz vedoucího 

elektrárny: 90 procent pracovníků se evakuovalo z Fukušimy I)33 A Yoshidovu větu o tom, že 

šlo nejspíš o omyl, v článku neuvedl. Krátce po zveřejnění článku začala část veřejnosti deník 

kritizovat za to, že z pracovníků, kteří se podíleli na odvrácení jaderné katastrofy, dělá zbabělce. 

Asahi Shimbun kritizovala i vláda premiéra Šinzóa Abeho, která jádro podporovala i jako zdroj 

energie. Deník se nejprve nařčením bránil, kritika se ale vystupňovala ve chvíli, kdy nahrávku 

rozhovorů Masaa Yoshidy dostaly i další japonské celostátní noviny34 a zveřejnily i část 

 

31 The Grumpy Scold in the House”: The Public Editor Role at the Asahi Shimbun, 2018. The Organization of 

News Ombudsmen and Standards Editors [online]. Oganization of News Ombudsmen, 22. 12. 2018 [cit. 2021-04-

11]. Dostupné z: https://www.newsombudsmen.org/the-grumpy-scold-in-the-house/ 
32 FACKLER, Martin, 2016. The Asahi Shimbun’s Foiled Foray into Watchdog Journalism. The Asia Pacific 

Journal [online]. 15. 12. 2016, 14(24) [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://apjjf.org/2016/24/Fackler.html 
33 tamtéž 
34 V Japonsku fungují čtyři celostátní noviny – největší je Yomiuri Shimbun, který se profiluje jako provládní. 

Asahi Shimbun je druhým největším deníkem v zemi a hlavní konkurencí pro Yomiuri Shimbun. Další dva 
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výpovědi o tom, že neuposlechnutí rozkazu bylo spíše omylem než vědomým činem. To 

vyvolalo velkou vlnu nevole veřejnosti a volání ze strany úřadů, aby se Asahi Shimbun omluvil 

a učinil nápravné kroky. Deníku navíc začali odcházet předplatitelé a ve velkém se mluvilo i o 

vnitřních rozepřích. Asahi Shimbun později tlaku povolil a 12. září vydal na první stránce 

omluvu za článek, který zároveň stáhl i z online prostředí. (Yoshida, 2014) Celá kauza se stala 

jedním z největších skandálů v moderní historii deníku a vedla i k odvolání šéfeditora a 

odstoupení prezidenta společnosti Asahi Tadakazua Nakamury a zbytku představenstva. Jeho 

nástupce Masataka Watanabe pak oznámil, že v reakci na události posledních měsíců vznikne 

Akční plán pro obnovu důvěry. Jeho součástí bylo i ustanovení systému editorů veřejnosti 

(public editor system), kteří budou předávat redakcím ohlasy a reakce na články ze strany 

veřejnosti.35 Jmenováni byli čtyři, jedním z nich i Shiro Nakamura, který svou novou roli popsal 

jako kompas, který by měl novinám ukázat, jestli nadále následují své principy a jestli se nestaly 

povýšenými a nesebekritickými.36 Fungování editorů pro veřejnost v Asahi Shimbun bylo od 

začátku koncipováno jako vícečlenné – s tím, že každý public editor se soustředí na určitou 

sekci deníku. Oproti jiným podobným institucím v západních médiích je rozdíl i v tom, jak ke 

své práci přistupují. Kromě toho, že sbírají podněty, které lidé zasílají jim, nebo tiskovému 

centru společnosti Asahi také sami vyhledávají komentáře o obsahu novin na internetu nebo 

v jiných médiích a sami také články deníku kontrolují a srovnávají s reportováním o stejných 

záležitostech v jiných novinách.37 Kromě toho mají tito editoři týdenní schůzky s vedením 

novin, kde jim přináší svůj názor na to, jak novináři fungují a případně připomínky k obsahům 

z předchozích vydání. Jaká je budoucnost tohoto systému v Japonsku je zatím nejasné, 90 

procent čtenářů deníku ale v roce 2018 uvedlo, že editory pro veřejnosti znají a funkce v době 

psaní této práce stále v Asahi Shimbun nadále existuje. 

Největší odklon od ombudsmanů zaznamenaly Spojené státy. Vlna rušení pozic se začala 

objevovat na počátku 21. století a akcelerovala ve spojitosti s globální ekonomickou krizí v roce 

2008. (Hilligoss, 2014) O práci tehdy přišly až dvě desítky ombudsmanů. V posledních deseti 

letech pak pozici ombudsmana postupně zrušila téměř všechna velká média. Od začátku 

 

celostatní deníky v Japonskou jsou Mainichi Shimbun a The Nikkei, jehož mateřská firma vydává i slavný 

ekonomický deník The Financial Times. 
35 Asahi to establish public editor system under action plan, 2015. The Asahi Shimbun [online]. 5. 1. 2015 [cit. 

2021-04-21]. Dostupné z: http://www.asahi.com/ajw/articles/12806052 
36 The Grumpy Scold in the House”: The Public Editor Role at the Asahi Shimbun, 2018. The Organization of 

News Ombudsmen and Standards Editors [online]. Oganization of News Ombudsmen, 22. 12. 2018 [cit. 2021-04-

11]. Dostupné z: https://www.newsombudsmen.org/the-grumpy-scold-in-the-house/ 
37 tamtéž 
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tisíciletí se k tomu rozhodli mimo jiné Boston Globe, Raleigh News and Observer, Portland 

Oregonian, Miami Herald, Sacramento Bee, Baltimore Sun, Chicago Tribune, Orlando 

Sentinel, USA Today, San Francisco Chronicle, Arizona Daily Star nebo Louisville Courier-

Journal, který byl prvním deníkem v Americe, který funkci ombudsmana zavedl.38 V roce 2013 

se k ním přidal i Washington Post poté, co skončilo období ve funkci Patricku Pextonovi. Deník 

se tehdy rozhodl, že roli už neobsadí a místo toho vznikne role reprezentanta čtenářů (Readers 

representantive). Ten už ovšem zodpovídá jen za komunikaci se čtenáři The Post, jeho úkolem 

není problémy řešit s deníkem a chtít po něm nápravu.39 Důvodem byl podle Washington Post 

fakt, že svět se mění a deník se tak musí měnit s ním. Podle vydavatelky Washington Post 

Katharine Weymouthové nemělo smysl znovu obsazovat funkci, která byla založena před 

desetiletími za jiné doby. Zároveň v prohlášení Weymouthová uvedla, že deník věří, že lidé ho 

dokážou kontrolovat i tak. Podle bývalého ombudsmana Washington Postu Michaela Getlera 

to byl začátek konce této funkce ve Spojených státech. The Post byl podle něj výkladní skříní 

ombudsmanů, která tuto pozici držela po 43 let.40 V roce 2017 pak funkci zrušil další významný 

deník – The New York Times. Poslední editorkou pro veřejnost byla v deníku Liz Spaydová. 

Tu část novinářské obce kritizovala za její spory s vedením redakce. Spaydová totiž často ve 

svých článcích hájila paritní zastoupení v zobrazování tehdejší administrativy prezidenta 

Donalda Trumpa i jeho odpůrců. Zároveň se ale podle některých levicově zaměřených webů 

často dopouštěla té chyby, že podklady pro své články získávala od lidí, kteří nechtěli zlepšit 

New York Times jako instituci, ale šlo jim pouze o kritiku, nebo šlo o takzvané trolly.41 Tehdejší 

vydavatel New York Times Arthur Sulzberger junior zrušení pozice okomentoval tím, že jeden 

člověk už v moderní době na komunikaci s veřejností nestačí. Podle něj je zároveň na 

novinářích, aby sami nesli odpovědnost za své články vůči publiku. Sulzberger pak nastínil i 

některé kroky, které New York Times učiní, aby bylo čtenářům blíž. Mezi ty patřilo otevření 

sekce komentářů pod články na internetových stránkách New York Times a větší zapojení 

 

38 Viz. kapitola 2. 2. 
39 SILVERMAN, Craig, 2013. New Washington Post reader representative explains why he won’t be the paper’s 

ombud. Poynter [online]. 23. 4. 2013 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.poynter.org/reporting-

editing/2013/new-washington-post-reader-representative-will-focus-on-readers-not-newsroom-accountability/ 
40 GETLER, Michael, 2021. Why News Organisations Need Ombudsmen. European Journalism 

Observatory [online]. 8. 6. 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://en.ejo.ch/media-economics/why-news-

organisations-need-ombudsmen 
41 LIND, Dara, 2021. The New York Times is getting rid of its public editor for exactly the wrong 

reasons. Vox [online]. 31. 5. 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: 

https://www.vox.com/2017/5/31/15719278/public-editor-liz-spayd-new-york-times 
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čtenářů po celém světě prostřednictvím sociálních médií. Podle Sulzbergera jsou pak právě 

čtenáři deníku po celém světě těmi moderními hlídacími psy, kteří budou deník kontrolovat: 

„Pozice editora pro veřejnosti, vytvořená jako následek vážného 

žurnalistického skandálu, hrála klíčovou roli při znovubudování důvěry 

našich čtenářů tím, že sloužila jako náš vnitřní hlídací pes. Uvítali jsme 

kritiku, i když občas byla nepříjemná. Dnes ale naši sledující na sociálních 

sítích a čtenáři po celém internetu kolektivně slouží jako moderní hlídací 

pes, mnohem bdělejší a silnější, než by kdy dokázala být jedna osoba. Naší 

zodpovědností je dát všem těmto psům moc a naslouchat jim, ne jejich hlas 

vést skrz jednu instituci.“42 

The New York Times také založil novou sekci – Readers center, které mělo hlasy čtenářů 

zpracovávat a také na ně ve spolupráci s redaktory a editory deníku odpovídat. Ani to už v době 

psaní této práce nefunguje. New York Times bylo tehdy kritizováno, že funkci ruší v době, kdy 

stále klesá důvěra v média.43 Díky své historii tím totiž mohl vyvolat kaskádovitou reakci, kdy 

se k podobnému kroku rozhodnou i další média po celém světě. Jedním příkladem, kdy se tak 

skutečně stalo, je sportovní televize ESPN, která pozici editora pro veřejnost zrušila o rok 

později. Ta tehdy argumentovala i tím, že podobně se v nedávné době rozhodly i deníky 

Washington Post a New York Times.44 I ESPN pak píše, že roli ombudsmanů by měli převzít 

diváci po celém světě a příznivci ESPN na internetu. V roce 2019 přišla reakce z druhé strany. 

Odborný časopis pro novináře Columbia Journalism Review v roce 2019 v reakci na blížící se 

prezidentské volby zavedl své vlastní editory pro veřejnost, kteří by kontrolovali 4 vybraná 

mainstreamová média – CNN, MSNBC, The Washington Post a The New York Times.45 

Šéfredaktor Kyle Pope tehdy toto rozhodnutí vysvětloval tím, že sociální sítě nedokážou média 

kontrolovat, protože ta nemají žádnou povinnost nebo nutnost se na případnou kritiku ozvat, 

nebo ji nějak vzít v potaz. Kritizoval také to, že se podle něj média uzavírají veřejnosti. Pope 

argumentoval tím, že je podle něj: „Doba na to, kdy musíme odpovídat i na tvrdé dotazy a 

 

42 Přeloženo z originálu viz. příloha č. 5 
43 SWIFT, Art, 2021. Americans' Trust in Mass Media Sinks to New Low. Gallup [online]. Gallup, 14. 9. 2016 

[cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://news.gallup.com/poll/195542/americans-trust-mass-media-sinks-new-

low.aspx 
44 MERIDA, Kevin, 2021. ESPN discontinues Public Editor position. ESPN Front Row: telling our story from the 

inside out [online]. 9. 5. 2018 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.espnfrontrow.com/2018/05/espn-

discontinues-public-editor-position/ 
45 POPE, Kyle, 2021. Meet your new public editors. Columbia Journalism Review [online]. Columbia Journalism 

Review, 9. 6. 2019 [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: https://www.cjr.org/public_editor/meet-your-new-public-

editors.php 
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vysvětlovat proč děláme to co děláme. Veřejnost je po takových věcech hladová.“46 Columbia 

Journalism Review ale své editory pro veřejnost zavedl bez předchozí domluvy s danými médii 

a nejde tak o ombudsmany v pravém slova smyslu ani o skutečnou samoregulaci daného média. 

Oproti klasickým editorům navíc nemají k deníku jakýkoliv přístup nad rámec běžného 

dotazování. Jde tak spíše o reportéry, kteří se věnují exkluzivně danému médiu.47 

V Česku fungují ombudsmani dva – Milan Pokorný z Českého rozhlasu a Čestmír Franěk 

z České televize. Oba jsou ve funkci teprve od nedávné doby – Český rozhlas funkci založil 

v roce 2016 a Česká televize v roce 2018. Náplň práce ombudsmana Českého rozhlasu udává 

dokument Statut ombudsmana Českého rozhlasu.48 Z něj vyplývá, že teoreticky má v Českém 

rozhlase velmi silnou pozici. A to především díky dvěma bodům dokumentu. V bodě č. 6 se 

mimo jiné píše, že ombudsman jedná na základě podnětů čtenáře, generálního ředitele ČRo, 

nebo z vlastní iniciativy. Zároveň bod 11. udává, že „Zaměstnanci ČRo jsou povinni poskytnout 

ombudsmanovi součinnost, kterou si vyžádá, zejména mu poskytnout potřebné dokumenty, 

informace a vlastní písemná stanoviska.“ Ombudsmanovi ČRo tak nebrání nic tomu, vykonávat 

stejně dobrou investigativní práci jako například výše zmíněný Bill Green.49 Na druhou stranu 

nezávislost ombudsmana zajišťuje pouze bod č. 4, ve kterém se píše: „Český rozhlas vytváří 

pro ombudsmana vhodné podmínky, aby mohl vykonávat svou funkci nestranně a 

transparentně.“ Konkrétní způsob zajištění nezávislosti, ani definici vhodných podmínek se 

ovšem v dokumentu neuvádí. Záleží tedy na individuálním vztahem mezi vedením rozhlasu a 

ombudsmanem, který danou funkci vykonává. Česká televize funkci ombudsmana založila jako 

druhou odvolávací instanci – na stránkách ombudsmana České televize se dá najít tato pasáž:  

„Pokud nejste spokojeni s reakcí na vaši stížnost, kterou jste dostali 

od Diváckého centra ČT, můžete se obrátit na ombudsmana České televize. 

Ten se bude jako další instance vašemu podnětu věnovat. O přezkoumání 

 

46 Z anglického originálu: I think now is the moment where we need to answer tough questions, we need to explain 

ourselves, we need to sort of give the rationales about why we're doing what we're doing. And I think the public 

is hungry for this. viz.: 'Columbia Journalism Review' Hires Its Own Public Editors For 4 Major Outlets, 

2021. National Public Radio [online]. NPR [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: 

https://www.npr.org/2019/06/14/732863542/columbia-journalism-review-hires-its-own-public-editors-for-4-

major-outlets 
47 SMITH, Sydney, 2021. CJR appoints ‘Public Editors’ for 4 outlets, but none for itself. IMediaEthics: Media 

Ethics News and investigative reports [online]. IMEDIAETHICS.ORG, 1. 7. 2019 [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: 

https://www.imediaethics.org/cjr-appoints-public-editors-for-4-outlets-but-none-for-itself/ 
48 viz. příloha č. 6 
49 viz. kapitola 2.2. 
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reakce ČT na vaši stížnost můžete požádat ombudsmana do 10 pracovních 

dnů od doby, kdy jste ji dostali.“50 

Právně pak tuto možnost divákům České televize zajišťují pravidla pro vyřizování podání, 

včetně stížností diváků, které určilo rozhodnutí generálního ředitele z roku 2018. Článek sedm 

tohoto dokumentu mluví o možnosti stěžovatele, dovolat se k ombudsmanovi ČT v případě, že 

jeho prvotní stížnost je zamítnuta. Součástí tohoto podání ovšem musí být mimo jiné jednací 

číslo stížnosti, přesná odpověď diváckého centra a „stručné a jasné vysvětlení“ proč je 

stěžovatel s odpovědí diváckého centra nespokojený.51 V rozhovoru s ombudsmanem 

Čestmírem Fraňkem uveřejněným na stránkách České televize se lze dozvědět, že psát by 

ombudsmanovi neměli ani zaměstnanci České televize, kteří mají: „mnoho jiných možností, jak 

vyjádřit svůj názor, kde vznést své připomínky a stížnosti.“52 Další náplň práce ombudsmana 

ČT je pak velmi podobná – odpovídat na stížnosti diváků a pokusit se v případě zjištění 

pochybení napravit. Podrobněji se ombudsmanům pracujícím v České republice věnuje 

praktická část práce. 

  

 

50 Ombudsman ČT, 1996–2021. Česká televize [online]. Praha: Česká televize [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ombudsman/ 
51 viz. příloha č. 7 
52 Rozhovor, 1996–2021. Česká televize [online]. Praha: Česká televize [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ombudsman/rozhovor/ 
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3. Konvergence médií 

Součástí této práce je i debata o proměnách v médiích. Jak uvedl sociolog Stephen Ward, 

aktuální epocha vývoje novinářské etiky je mimo jiné ovlivněna i technologickou 

konvergencí.53 Ta v obecné rovině znamená sbližování, na sobě dříve nezávislých, věcí. Termín 

konvergence sahá až do osmdesátých let společně s rozvojem digitalizace a internetu. Václav 

Moravec pak využívá termínu kultura konvergence, který zavedl teoretik médií Henry Jenkins. 

Termín zvýrazňuje vliv těchto změn na společnost a potažmo i média. Při kultuře konvergence 

tak dochází za prvé k proměnám v chování uživatelů médií, kteří využívají nových 

technologických možností a za druhé k redefinici strategií mediálních korporací. (Moravec, 

2016) Filosof a sociolog Jürgen Habermas pak v knize Strukturální přeměna veřejnosti 

upozorňuje na komercionalizaci a rozšíření komunikační sítě. S tím souvisí i vznik nové 

kategorie vlivu, kterou je podle něj mediální moc. – Tedy že veřejnost je masmédii předem 

strukturována a současně ovládána. (Habermas, 2000) Zároveň média neusilují pouze o vliv ale 

výběrem příspěvků a témat řídí i proud komunikace. Elektronická masmédia také podle 

Habermase přivedla nový význam reklamě, propojila zábavu a informaci a zároveň 

zkomplikovala veřejnosti cestu k otevřeným komunikačním kanálům. Rozvoj internetu a 

potažmo sociálních médií pak tyto změny jen urychlil. Právě on je dnes hlavním hybným 

motorem konvergence, a to i prostřednictvím sociálních sítí, kteří se stávají pro běžného 

uživatele často jediným zdrojem mediálních obsahů. Využívají k tomu i moderní marketingové 

přístupy jako jsou nekonečné zdi příspěvků, reklam a prolinků či cílené reklamy pomocí údajů 

uživatelů sociálních sítí. Ve fyzickém světě pak jasný úspěch konvergence představují 

schopnosti dnešních chytrých telefonů zastávat funkci desítek přístrojů z minulosti. 

Výzkumník vlivu konvergence na média Jan Jirků představuje mediální konvergenci jako jeden 

ze základních procesů, které ovlivňují utváření aktuálních vývojových trendů v oblasti médií a 

žurnalistiky. (Jirků, 2020) Mediální konvergence se pak projevuje v každodenním životě 

novinářů změnou náplně jejich práce, uspořádáním newsroomů nebo působnosti novinářů, a 

také redefinováním novinářské profese samotné.  

Teoretik médií Denis McQuail pak zmiňuje další důsledek konvergence médií. A to je stále 

složitější rozdělení různých druhů komunikačních aktivit. (McQuail, 2002) Rozděluje proto 

konvergenci, která je především o způsobu distribuce mediálních obsahů a o fragmentaci – ta 

 

53 Viz. kapitola 2.2 
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odkazuje ke stále rozmanitějším produktům určené pro specializované publikum, kteří si sami 

svůj mediální obsah volí. Mcquail zmiňuje i vliv těchto změn na tradiční média, která se musí 

změnám přizpůsobovat. S nástupem internetu tak začaly i tradiční vydavatelské domy zakládat 

své internetové stránky. Postupem času se přidaly exkluzivní webové obsahy, propojení 

s dalšími platformami a často i produkty specializované na sociální sítě. Mizí tak i rozdíly mezi 

jednotlivými druhy médií jako je rozhlas, televize nebo tisk. Internet zároveň dokáže všechny 

tato média obsáhnout. Jak uvádí McQuail: „K přenášení všech tří druhů médií lze dnes použít 

stejné prostředky distribuce.“ (McQuail 2002, str. 200) Podle Moravce pak současnou éru 

konvergence médií charakterizují dva protichůdné trendy. Zlevnění výrobních a distribučních 

nákladů, výrazné rozšíření komunikačních kanálů a snazší zapojení publika do tvorby 

mediálních obsahů na jedné straně a vznik nadnárodních mega korporací, které dominují všem 

odvětvím zábavního a mediálního průmyslu na straně druhé. (Moravec, 2016) 

Jan Jirků hovoří i o medializaci internetu a internetizaci masových médií. (Jirků, 2020) První 

pojem přímo souvisí s funkcí internetu předávat informace a zprostředkovávat komunikaci. 

Tuto svou schopnost začal internet, potažmo jeho uživatelé, s postupem času a technologií 

využívat stále více, což vedlo k jevům popsaným výše – převod fyzického obsahu na internet a 

následně i vytváření obsahu přímo pro internet za účelem zisku. Medializace internetu, je tak 

proces založený na: „využívání potenciálu internetu organizacemi k výrobě, distribuci a 

archivaci sdělení, která jsou určená masovému publiku“ (Jirků 2020, str. 37) Jirků pak uvádí, 

že pro současné rozšíření internetu by přesnější označení bylo masmedializace internetu. 

Internetizace masových médií je pak přirozený vývoj narůstající popularity internetu jako 

média, která vedla k tomu, že i tradiční média se snažila mu napodobit. Oba jevy stejně jako 

jejich důsledky se ale vzájemně ovlivňují. Pro potřeby této práce je podstatný především jev, 

kdy tradiční média vstupují na internet a probíhá na něm i komunikace publika s těmito médií. 

To dnes nejčastěji vidíme v komentářích pod články, profily médií na sociálních sítí a 

v některých případech i aktivitě ombudsmanů a editorů pro veřejnost, kteří na zpětnou vazbu 

získanou často z internetu opět prostřednictvím internetu reagují. Jirků zmiňuje i to, že dalším 

důsledkem tohoto jevu, je narůstající množství zpětné vazby, která může být navíc téměř 

okamžitá. 

„Interaktivita a nárůst možností uplatňování zpětné vazby mění chování příjemců, posiluje 

jejich aktivitu. (…) Zpětná vazba může dosáhnout až takové síly, že ovlivní podavatele, příjemci 

se tak mohou stávat jejich neplacenými konzultanty.“ (Jirků 2020, str. 39) 
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Právě možnost příjemců mediálních obsahů stát se kontrolory jednotlivých médií je jeden 

z argumentů pro rušení pozic ombudsmanů. Jako argument to použili například zástupci New 

York Times, ESPN nebo Washington Post.54 

  

 

54 Viz. kapitola 2.3 
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4. Metodologie 

Podle odborníka na metodologie Jana Hendla se metodologie zabývá systematizací a 

navrhováním metod vědeckého výzkumu. (Hendl, 2008) Jaký typ výzkumu si vědec vybere pak 

záleží na několika okolnostech: názorech na povahu sociálního světa, na to, co o něm můžeme 

vědět, na našich názorech na povahu znalostí a jak nim můžeme dospět, na hodnotových a 

etických hlediscích, základních cílech výzkumu, na externích vlivech i na našem 

bezprostředním okolí. 

Hendl uvádí jako důležitou součást vědecké práce Návrh plánu výzkumu. Ten by měl 

obsahovat:  

• Účel – čeho chceme dosáhnout a proč 

• Konceptuální rámec – teorie předmětu, který chceme zkoumat 

• Výzkumná otázka – co je zapotřebí se dozvědět, abychom dosáhli cíle 

• Metody – jaké techniky výzkumu volíme 

• Strategie výběru – rozlišujeme podle kvalitativního nebo kvantitativního přístupu 

• Validita – řešíme aspekty ovlivňující naši práci. 

Pokusím se proto právě takový návrh plánu výzkumu krátce představit. 

Účelem mého výzkumu je zjistit, jakým způsobem fungují mediální ombudsmani v České 

republice a jaká je jejich budoucnost. Vycházím primárně z toho, že se jedná o jeden ze způsobu 

samoregulace novinářů, která v Česku vzniká v době nízké důvěry v žurnalistiku. Druhá část 

mého výzkumu se pak zaměřuje na to, že v západních částech světa je tato funkce rušena kvůli 

předpokladu, že ji nahradí sociální média. Jde o součást fenoménu takzvané mediální 

konvergence, kdy se publikum a novinářská obec stále častěji prolíná a je si tak blíž než dříve 

v historii. Proč tedy Česká veřejnoprávní média zavádí ombudsmany právě teď. Je to chyba? 

Nebo je chyba, že je jiná média na světě ruší? Věřím, že tento výzkum může posloužit jako 

podklad nebo inspirace pro další výzkum tématu mediálních ombudsmanů a editorů pro 

veřejnost, které je zatím v Českém žurnalistickém prostoru reprezentováno jen minimálně. 
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Konceptuální rámec mého výzkumu se zabývá především novinářskou etikou a její aplikací do 

praxe55 a historií a současností mediálních ombudsmanů56 Zmiňuji i fenomén konvergence57, 

který slouží jako zakotvení práce do určitého času a historické etapy ve vývoji žurnalistiky.  

Výzkumné otázky se podle Hendla rozdělují na ústřední a další specifické. Ústřední výzkumné 

otázky obsahuje tato práce tři. 

1. Jak funguje institut ombudsmana v České republice 

2. Jaké jsou důvody, proč se jejich pozice v některých prestižních organizacích ruší 

3. Jaká je profesní budoucnost ombudsmanů ve vztahu k nástupu sociálních sítí jako 

primární formy komunikace mezi novináři a veřejností 

Další specifické otázky pak reflektují jiné postavení jednotlivých ombudsmanů ve svých 

médiích i postavení samotných médií, jiné kulturní prostředí a jiné zkušenosti s využitím 

sociálních sítí. 

Z výzkumných otázek je pak možné předurčit i metodu výzkumu. V mém případě volím 

metodu kvalitativní, Důvodů je několik. Tím prvním je fakt, že cílem zkoumání této práce je 

poměrně malý vzorek – v Česku fungují v době této práce dva ombudsmani – a snahou je 

především popsat, jejich roli v médiích a také nastínit možný další vývoj této role. Tomáš 

Trampota a Martina Vojtěchovská o kvalitativním výzkumu mluví také jako o metodě, kde 

může výzkumník jít více do hloubky a s otevřenějším sběrem dat, který může reagovat na nově 

zjištěné informace. (Trampota, 2010) S Hendlem se autoři shodují i v tom, že kvalitativní 

výzkum je vhodný zejména v případech, kdy téma ještě nebylo zkoumáno. Hlavním cílem 

takových výzkumů je pak objasnit: „jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení 

toho, co se děje, proč jednají určitým způsobem a jak organizují své všednodenní aktivity a 

interakce.“ (Hendl 2008, str. 50) Mezi nevýhody kvalitativního výzkumu pak patří především 

určitá míra unikátnosti – tedy že svým nestrukturovaným a individuálním přístupem je takový 

výzkum těžko replikovatelný a hrozí i to, že závěry takového výzkumu mohou být zkreslené, 

ať už špatným výběrem či zpracováním dat, tak i osobou výzkumníka. Problémy vznikají také 

při zobecňování závěrů takových výzkumů. Právě proto jsou většinou aplikované na úzký okruh 

výzkumů, nebo jako první sonda do fenoménu, který se zatím většího zpracování nedočkal. 

Podle sociologa Miroslava Dismana je pak posláním kvalitativního výzkumu porozumění lidem 

 

55 Viz. kapitola 1 
56 Viz. kapitola 2 
57 Viz. kapitola 3 
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v sociálních situacích. (Disman, 2011) Výzkumník se tak dost často řídí a upravuje své 

hypotézy podle toho, co mu řeknou zkoumané osoby.  

Za konkrétní způsob sběru jsem si pak vybral případovou studii. Ta je vhodná především pro 

zkoumání jednoho nebo několika málo jevů a která odpovídá především na otázky Jak a proč. 

(Trampota, 2010) To jsou i otázky, které byly nastíněné výše ve výzkumných otázkách. Hendl 

uvádí, že v případové studii jde o sběr velkého množství dat od několika málo jedinců. (Hendl, 

2008) Cílem je zachytit složitosti případu a vztahy jednotlivých jeho aktérů. Hodnota takové 

studie pak záleží na tom, jak dobře jsou vybráni respondenti a výzkumné otázky a jak dobře 

dokáže výzkumník Případovou studii zpracovat. Jeden z typů Případové studie je pak podle 

Hendla studium organizací a institucí. Kde je cílem mimo jiné: „hledání nejlepšího vzorce 

chování, zavedení určitého typu řízení, evaluace, zkoumání procesů změn a adaptace.“ (Hendl 

2008, str. 103) Pro případovou studii je příznačné, že sběr dat probíhá několika metodami – tato 

práce volí metodu polostrukturovaného hloubkového rozhovoru, dotazníkového rozhovoru a 

studium dokumentů. Hlavní výzkumnou metodou budou právě polostrukturované rozhovory. 

Ty Hendl definuje jako střední cestu mezi zcela volným vyprávěním subjektu a prostým 

dotazníkovým šetřením. Polostrukturovaný rozhovor se tak vyznačuje: „definovaným účelem, 

určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací“ (Hendl 2008, str. 164) 

Polostrukturované rozhovory58 byly vedeny s ombudsmanem Českého rozhlasu Milanem 

Pokorným, ombudsmanem České televize Čestmírem Fraňkem, bývalou editorkou pro 

veřejnost National Public Radio Elizabeth Jensenovou,59 Poslední editorkou pro veřejnost 

deníku The New York Times Elizabeth Spaydovou, výkonným ředitelem Mezinárodní 

organizace ombudsmanů Alanem Sunderlandem a teoretikem etiky médií a vysokoškolským 

pedagogem Janem Motalem. Rozhovory byly se zástupci zahraničních médií vedeny 

v angličtině, která je i rodnou řečí všech dotázaných. Citace z rozhovorů, které jsou použity 

v textu jsou pro lepší porozumění vždy přeloženy. Celý přepis rozhovorů v seznamu příloh ale 

zůstává v angličtině z důvodů co nejmenšího zkreslení, či úpravy původních odpovědí 

Trampota a Vojtěchovská uvádějí, že při využití výzkumu metodou případové studie se velmi 

často rozhovory kombinují s dotazníkovým šetřením s představiteli organizace. Cílem 

takového dotazníku by pak měl být někdo z vedení organizace. Dotazník může být konstruován 

formou strukturovaného rozhovoru s polootevřenými otázkami. To autoři definují takto: 

 

58 Hendl pro ně používá také název rozhovor pomocí návodu 
59 V době vedení rozhovoru byla stále ještě aktivní ombudsmankou) 



36 

 

„nabídneme konkrétní odpovědi, ale zároveň necháme dotazovanému prostor pro vlastní 

vyjádření.“ (Trampota and Vojtěchovská 2010, str. 63) Pro tento typ rozhovorů byli vybráni 

představitelé obou institucí, které ombudsmana zavedly – generální ředitelé České televize a 

Českého rozhlasu. Oběma byly zaslané víceméně stejné otázky. Generální ředitel České 

televize Petr Dvořák na zaslané otázky odpověděl sám, generální ředitel Českého rozhlasu René 

Zavoral pak prostřednictvím svého tiskového mluvčího Jiřího Hošny. Jelikož mediální 

ombudsmani spadají do novinářské obce, byl pro doplnění rozhovorů vybrán i syndikát 

novinářů České republiky. Protože jde o problémy spojené s etikou a samoregulací novinářů, 

odpovídala za něj předsedkyně etické komise Barbora Osvaldová. Poslední doplňkový materiál 

je studium dokumentů. Jde především o ustavující dokumenty60 obou veřejnoprávních 

ombudsmanů, kteří působí v Česku, výběr z jejich mediálních výstupů a o zprávu o stavu 

ombudsmanů, kterou pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vypracoval Alan 

Sunderland. Ten mi tuto zprávu poskytl a její části cituji s jeho svolením. 

Strategie výběru u kvalitativního výzkumu určuje výběr případů, které budeme v rámci práce 

zkoumat. V případě této práce je zvolena předem daná struktura výběru. Kde lze za určitých 

okolností provést i totální výběr, tedy výběr všech možných objektů. Možné je to v případě že 

je vzorek zkoumaných objektů velmi malý, což tato práce splňuje v případě Českých 

ombudsmanů. V případě zahraničních respondentů určily jejich výběr okolnosti. Elizabeth 

Jensenová byla poslední editorkou pro veřejnost, která v době práce v Americe pracovala na 

plný úvazek. Liz Spaydová pak byla poslední osobou v této funkci, než ji deník The New York 

Times zrušil. Rozhodnutí tohoto prestižního deníku pak vyvolalo velkou vlnu kritiky, a právě 

argumentace vydavatele deníku byla jednou z inspirací pro tuto práci.61 Výkonný ředitel 

Organizace ombudsmanů Alan Sunderland byl jako respondent zvolen následně, ve snaze 

zjistit, zda se zkušenosti a realita fungování ombudsmanů v Americe dají uplatnit i pro zbytek 

světa. V případě etického zakotvení českých médií byl pak zvolen Jan Motal, který se mediální 

etikou profesně zabývá a se kterým bylo možné reflektovat jak teorii nastíněnou v této práci, 

tak i odpovědi českých ombudsmanů i generálních ředitelů obou televizí.  

Hendl nabízí taky několik definicí a druhů validity. V obecném měřítku je důležité, aby se pro 

ověření poznatků použilo více přípustných metod a zjištěná data se, pokud možno, kontrolovala 

i z jiných zdrojů (Hendl, 2008) – o to se při výzkumu pokouším jak přidáním dotazníkových 

 

60 Viz. příloha 6 a 7 
61 Viz. kapitola 2.3. 
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šetření, tak rozhovorem s Alanem Sunderlandem a Janem Motalem. Ty by měly sloužit i 

k určení toho, zda je možné mnou zjištěné závěry pokládat za obecně platné, nebo zda jsou 

zkreslené buď špatným vedením rozhovorů, respondenty, nebo jinými důvody proč nejsou 

aplikovatelné i na další podobné případy. Disman pak mluví o tom, že právě kvalitativní metoda 

může pomoci snížit zkreslení získaných dat, protože nejsou, obzvláště při použití metody 

otevřeného rozhovoru, předem zavedena do kategorií a hypotéz. (Disman, 2011) Úskalí validity 

je při kvalitativním výzkumu především osoba výzkumníka, který může výsledky výzkumu 

ovlivnit ať už špatným výběrem nebo zpracováním dat, jak už jsem zmínil výše. 
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5. Institut ombudsmana v České republice. 

5. 1. Ombudsman Českého rozhlasu 

Jako první veřejnoprávní instituce zavedl ombudsmana Český rozhlas v roce 2016. Stal se jím 

novinář Milan Pokorný, který byl v té době šéfredaktorem týdeníku Rozhlas a profesně je 

s Českým rozhlasem spojen přes třicet let. Kromě toho je také vysokoškolský pedagog a autor 

několika knih. Pokorný v rozhovoru uvedl, že funkci mu nabídl po svém znovuzvolení 

Generální ředitel ČRo René Zavoral. Ten měl ustanovení této funkce ve svém kandidátském 

projevu. Zavoral prostřednictvím svého mluvčího uvedl, že záměr byl součástí širší koncepce 

Českého rozhlasu jako: „moderního a sebevědomého média veřejné služby“ (dotazníkové 

šetření s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem prostřednictvím jeho 

mluvčího Jiřího Hošny, 15. dubna 2021, viz. příloha 12) Ombudsmana pak Zavoral vnímá jako 

jednotící prvek komunikace s posluchači Českého rozhlasu, od kterého se podněty můžou 

případně posouvat dál k jednotlivým stanicím. To souhlasí i s výpovědí Milana Pokorného, 

který na otázku původních vizí své funkce uvedl, že představa nové funkce je, aby ombudsman 

sloužil jako: „bod, kde by se negativní reakce soustřeďovaly a jeden úřad, jeden člověk by s nimi 

pracoval vyhodnocoval je a předával je dál.“ (Rozhovor s Milanem Pokorným 9. červenec 

2020, viz. příloha 8) Výsledkem práce ombudsmana pak podle Pokorného měla být především 

náprava systémových chyb. Na které posluchači upozorní. 

Pokorný byl také součástí tvorby statutu ombudsmana Českého rozhlasu, který je ustavujícím 

dokumentem této funkce. Ke statutu uvádí, že: „Podle něho hodnotím jednotlivá podání, buď 

je odložím, nebo na ně reaguji, nebo odpovím, že podle statutu ombudsmana netýká Českého 

rozhlasu. Ten statut je postaven tak, aby respektoval platnou mediální legislativu v tomto státě.“ 

Pravomoci, které statut ombudsmanovi dává, už byly krátce v práci shrnuty.62 Obecně se dá 

zopakovat, že se jedná o relativně široký záběr možností, kterými může rozhlasový ombudsman 

naplňovat svou činnost. Omezení jeho pravomocí je především bod číslo pět, kde se píše, že 

ombudsman „nemá právo zasahovat do obsahu vysílání ČRo, měnit nebo rušit rozhodnutí 

kontrolních orgánů ČRo nebo příslušných regulačních orgánů.“ (Statut ombudsmana Českého 

rozhlasu, viz příloha č. 6) Nápravu tak ombudsman zjednává především tím, že buď podnět 

podstoupí k vyřízení příslušným útvarům a pracovníkům Českého rozhlasu, nebo poskytne 

interní doporučení generálnímu řediteli. Sám Pokorný ovšem vnímá tuto svou roli jako vedlejší 

 

62 Viz. kapitola 2.3 
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i kvůli tomu, že podle něj chybí zakotvení této funkce v mediální legislativě. Na rozdíl od 

například mediálních rad nebo rady pro rozhlasové a televizní vysílání chybí systém sankcí. Jak 

uvádí Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu: „má pouze pravomoci dané interním předpisem 

Českého rozhlasu, které jsou v podstatě takové, že spíš než orgán dohlížecí nebo rozhodovací 

nebo trestající je to mediátor.“ (Pokorný, 2020) Podle Pokorného je proto ombudsman 

smiřovatel rozporů mezi posluchači a Českým rozhlasem, což považuje za klíčovou funkci. „Já 

jsem si svoji roli definoval tak, abych tu byl hlavně od toho pomáhat posluchačům – to je na 

prvním místě. Až na druhém je pomoc Českému rozhlasu.“ (Pokorný, 2020) Taková funkce 

ombudsmanů je velmi běžná kvůli tomu, že se jedná o samoregulační orgán novinářů a sankční 

možnosti tak mají ombudsmani jen ve výjimečných případech.63 Výkonný ředitel Mezinárodní 

organizace ombudsmanů Alan Sunderland ve své studii pro OSCE také uvádí, že pro 

ombudsmany je fundamentální vlastností, že jsou zavedeni samotnými médii, a nejsou na média 

uvaleni zvenčí například pomocí mediálního zákona. Síla a autorita ombudsmana mu tak musí 

být uložena institucí, která tuto funkci zavedla. (Sunderland, 2020)  Za součást své práce pak 

Pokorný považuje i mediální vzdělávání veřejnosti, a to formou zodpovězených podnětů, které 

se týkají například vyváženosti zpravodajství, komentářové sekce nebo výběru hostů. Na 

stránkách rozhlasu, také uveřejňuje krátké komentáře pod formátem Ombudsman píše.64  

Statut ombudsmana také určuje, že ombudsman přijímá podněty posluchačů především 

prostřednictvím e-mailu, dopisů, telefonátů, přes datovou schránku Českého rozhlasu nebo skrz 

osobní kontakt. Milan Pokorný k tomu dodává, že každému podnětu se věnuje individuálně a 

pro každý vede evidenci. Každý podnět, který uzná ombudsman za hodný řešení, tak může 

později vedení rozhlasu – jmenovitě Generální ředitel nebo rozhlasová rada – zkontrolovat. Na 

podaný podnět ombudsman podle statutu má poslat odpověď „bez zbytečného odkladu.“65 

Zároveň ale zůstává ombudsmanovi možnost na nějaký podnět neodpovědět, pokud obsahuje 

„urážky, pomlouvačné výroky, není patrné, kdo jej podal, předmět podnětu se netýká činnosti 

Českého rozhlasu, nebo jde-li o opakované podání téhož podnětu od téhož autora, které není 

doplněno o nové skutečnosti.“66 Podněty může ombudsman řešit i ze své invence a dotazovat 

k tomu i zaměstnance Českého rozhlasu. Což je podle Milana Pokorného u velké části podnětů 

nutností. Sám Pokorný k tomu dodává: „mám neustále schůzky s pracovníky Českého rozhlasu, 

 

63 Podrobněji viz. kapitola 2.1. 
64 Ombudsman píše, 2021. Český rozhlas [online]. Praha: Český rozhlas [cit. 2021-4-28]. Dostupné z: 

https://informace.rozhlas.cz/ombudsman/archiv?term_node_tid_depth[]=406677 
65 Viz. příloha č. 6 
66 tamtéž 
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kde ty věci ověřuji, dohledávám, kontroluji.“ (Pokorný, 2020) Podle Pokorného si na pozici 

ombudsmana už pracovníci rozhlasu zvykli. Je i časté, že mu pracovníci i část komunikace 

s veřejností předávají. Jde například o důvody, že posluchači jsou problematičtí nebo agresivní. 

„Jsou to ty typy grafomanů a téměř až psychicky labilních jedinců, a to já beru na sebe, radím 

se s krizovým psychologem nebo s právníky.“ (Pokorný, 2020) Za rok 2019 přišlo 

ombudsmanovi prostřednictvím e-mailu přes 1850 dotazů. Reálné číslo řešených podnětů ale 

bylo podle Pokorného ještě vyšší: „Jeden dopis může mít šest podnětů, které musíte řešit. Nejsou 

do toho započítány telefonáty ani osobní setkání, takže reálně je těch věcí, které řeším, řekněme 

dvojnásobek.“ (Pokorný, 2020) Část řešených podnětů pak ombudsman taktéž zveřejňuje na 

stránkách Českého rozhlasu.  V některých případech pak Pokorný funguje i jako další dovolací 

instance, protože mu píší i lidé, kteří s komunikací neuspěli na jiných místech rozhlasu: „Není 

zřídka, že se na mě obrátí i posluchač s tím, že se pokusil komunikovat s dvojkou, nebo se 

zpravodajstvím a oni mu odpověděli takovým způsobem, že to nemá smysl.“ (Pokorný 2020) 

5. 2. ombudsman České televize 

I založení funkce ombudsmana v České televize bylo součástí volebního projektu generálního 

ředitele Petra Dvořáka. Radě České televize ho předložil v roce 2017. Za vzor podle Dvořáka 

sloužila britská veřejnoprávní BBC. Ombudsman byl ale jen jednou ze změn v rámci nových 

pravidel pro řešení stížností. Jak v rozhovoru uvedl Dvořák: Ombudsman ČT je tedy systémový 

prvek, je součástí celého komplexu opatření, jak má Česká televize postupovat a nakládat 

s podněty a stížnostmi diváků.“ (dotazníkové šetření s generálním ředitelem České televize 

Petrem Dvořákem, 15. března 2021 viz. příloha č. 13) Prvním ombudsmanem se pak v roce 

2018 stal Čestmír Franěk, který je s Českou televizí dlouhodobě spojen. V minulosti byl na 

pozici zástupce šéfredaktora zpravodajství a podílel se i na tvorbě pořadů jako jsou Události, 

komentáře, Otázky Václava Moravce, Historie.cs nebo Neznámí hrdinové. Právě znalost České 

televize a profesní zkušenosti udávají jako hlavní důvody pro jeho jmenování jak generální 

ředitel Petr Dvořák, tak i Čestmír Franěk. Ten navíc přidává i to, že jako zástupce šéfredaktora 

zpravodajství měl: „nemalou zkušenost se stížnostmi jak od politiků, tak od občanů.“ (Rozhovor 

s Čestmírem Fraňkem, 16. prosince 2020, viz. příloha č. 9). 

Pravidla ombudsmana v České televizi určuje Rozhodnutí generálního ředitele č. 10/2018 – 

Pravidla pro vyřizování podání, včetně stížností diváků České televize.67 Toto rozhodnutí 

 

67 Viz. příloha č. 7 
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generálního ředitele upravuje celý systém podání stížností, který je v České televizi 

několikastupňový. Smyslem těchto pravidel je podle článku 3 bodu 3: „naslouchat názorům 

diváků a reagovat na jejich výtky, dále otevřenost a transparentnost jednání České televize, 

ponaučení z důvodných stížností, omluva České televize, je-li to důvodné a vhodné, a reakce 

České televize na zjištěné problémy a jejich řešení.“68 V rozhodnutí se také uvádí, že jako 

podání se chápe stížnost diváka na: obsah programů nebo webových stránek ČT, nesprávné 

jednání, chování nebo práci ČT nebo osob v pracovněprávním vztahu k ČT. Prvním stupněm, 

který stížnosti přijímá, je Divácké centrum. To je podle Dvořáka: „Základním stavebním 

kamenem systému (…), které s diváky komunikuje v „první linii“, když je potřeba, vyžaduje 

stanoviska odpovědných. A v zásadě hájí zájmy České televize, pokud je to samozřejmě 

objektivně možné.“ (Dvořák 2021) Institut ombudsmana je zastoupen v Článku 7. kde se píše, 

že proti rozhodnutí o stížnosti ze strany České televize se lze odvolat k ombudsmanovi České 

televize. Ombudsman pak zvažuje, jestli je odvolání „věcně správné, přiměřené a nákladově 

efektivní.“69 Pokud dá stěžovateli za pravdu, vrátí podnět k řešení Diváckému centru. Zároveň 

i v případě České televize ombudsman nevstupuje do řízení, která jsou předmětem právních 

sporů, nebo jsou posuzovány orgánem veřejné správy (jako je například Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání). Podle Fraňka je důvodem, proč je ombudsman až druhým odvolávacím 

stupněm to, že Česká televize ročně vyřizuje až sto tisíc stížností a dotazů a není tak možné, 

aby všechny řešil jeden člověk. Ombudsman České televize má také pravomoc vydat za Českou 

televizi finální stanovisko. Zároveň zůstává mimo struktury České televize a podřízen je pouze 

Generálnímu řediteli. Podle Fraňka se tím zajišťuje, že zůstává ve svých rozhodnutích 

objektivní: „Jsem od toho, abych se na to podíval nezávisle. (...) Jinak by ta funkce neměla 

žádný smysl a nehájil bych ani dobré jméno České televize.“ (Franěk 2020) S tím souhlasí i 

Dvořák:  

„Smyslem jeho práce by bylo, když dojde k názoru, že opravdu byl porušen zákon, Kodex ČT, 

novinářská pravidla nebo třeba i pravidla slušného chování, uznat to a hledat nápravu. 

Člověk, který by k tomu byl vybaven autoritou v rámci ČT tato eventuální opatření zdůvodnit 

a prosadit“ (Dvořák 2021) 

Z rozhodnutí generálního ředitele zároveň plynou jasné podmínky pro to, jakým způsobem má 

veřejnost stížnost podat. Správným způsobem tak není například přímá e-mailová 
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korespondence se zaměstnanci České televize, komunikace na sociálních sítích nebo na 

webových stránkách České televize. Každý zaměstnanec České televize je pak povinen, 

v případě, že obdrží nějakou stížnost na svou adresu, tuto stížnost předat Diváckému centru. To 

by mělo stížnost vyřídit za něj. Pokud tak neudělá: „přebírá odpovědnost při možném poškození 

dobrého jména České televize se všemi právními důsledky.“70 Čestmír Franěk k tomuto bodu 

dodává že: „většina z nich se naučila to (myšleno stížnosti, pozn. autora) předávat mně a já 

mluvím už za institut ombudsmana.“ (Franěk, 2020) Zároveň ale podle něj stále existuje část 

zaměstnanců, kteří neví, co ombudsman je nebo si ho plete se zástupcem odborových 

organizací. Část zaměstnanců si pak dotazy řeší sama, nebo má účty na sociálních sítích, kam 

ombudsman ČT nevstupuje. Franěk upozorňuje i na to, že cílem nových pravidel bylo mimo 

jiné ulehčit tvůrčím pracovníkům práci, protože podle něj počet stížností narůstá i díky 

sociálním sítím a internetu, který umožňuje snadnější přístup k novinářům a zjednodušuje tím 

možnost ozvat se kterémukoliv z nich přímo. To dokazují i statistiky vyřízených podnětů. 

V roce 2020 vyřešil ombudsman 463 stížností, což je oproti roku 2019 nárůst o 63 procent. 

(Dvořák 2021) Někteří diváci pak podle něj své dotazy pošlou klidně i na třicet různých adres. 

S tím souhlasí i Dvořák, podle kterého je sice povinností České televize naslouchat názorům a 

kritice, ale zároveň není možné, aby kreativní pracovníci většinu času trávili vyřizováním 

korespondence. V dnešní digitální době není nic jednoduššího než sednout k počítači, napsat 

stížnost či názor na cokoliv a rozeslat jej na x adres. A žádat co nejrychlejší a nejobsáhlejší 

odpověď.“ (Dvořák 2021) 

5. 3. Srovnání českých ombudsmanů 

Z výše popsaných základů obou funkcí je patrné, že se v mnoha zásadních způsobech svého 

fungování ombudsman Českého rozhlasu a České televize liší. To je pro ombudsmany podle 

Alana Sunderlanda typické. Podle něj nejsou žádní dva ombudsmani zcela totožní. Zatímco 

někteří pracují jako jednotlivci, v jiných publikacích jde o celé týmy ombudsmanů. Někteří 

ombudsmani se pak soustředí na působení dovnitř médií – vzdělávání novinářů, upravování 

etických kodexů nebo vytváření nových etických standardů. (rozhovor s Alanem 

Sunderlandem, 7. prosince 2020, viz. příloha č. 14) Odpovídání na dotazy publika je pro ně tak 

spíš vedlejší činností. To, co by měli podle Sunderlanda všichni ombudsmani splňovat je:  
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„závazek k ustavení a dodržování řádných redakčních standardů, které jsou v souladu s 

ustavenými normami profesionální žurnalistiky, závazek k transparentnosti těchto standardů a 

závazek k zodpovědnosti – k dialogu s publikem o tom, jak jsou tyto standardy dodržovány.“ 

(Sunderland 2020) 

Důvodem pro rozdílné fungování ombudsmanů je jak individuální přístup každého z nich ke 

své profesi, tak i rozdíly v jednotlivých médiích, zemích a úrovních profesionalizace 

žurnalistiky. Podstatné je pak i to, jaký dostanou ombudsmani na svou práci rozpočet a jak jsou 

zakotveni v rámci svých institucí. V Českém prostředí je dalším důvodem nepoměrný rozdíl 

mezi množstvím dotazů, které míří na Český rozhlas a na Českou televizi. Z toho plyne patrně 

největší rozdíl mezi oběma českými ombudsmany – způsob, jakým komunikují s veřejností a 

jejich další publikační činnost. 

Milan Pokorný odpovídá víceméně všem posluchačům, kteří mu napíšou a s některými si 

sjednává i telefonickou nebo osobní schůzku. Kromě toho vytváří už zmíněné sloupky pod 

hlavičkou ombudsman píše. Podobný přístup má i většina dalších aktivních ombudsmanů. 

Podle Alana Sunderlanda je důvodem to, že se soustředí především na základní funkci 

ombudsmana, a to je zastupování veřejnosti v médiu a komunikace s ní. Zároveň může tuto 

práci vykonávat ombudsman sám nebo jen s administrativní podporou, takže finančně není tak 

náročná. (Sunderland, 2020) Právě tento systém je nejrozšířenější i ve Spojených státech. 

Jedním z příkladů, kde funkce funguje dosud je National Public Radio. To se českými 

veřejnoprávními institucemi shoduje v mnoha hodnotách – například, že vysílání NPR by mělo 

být určené všem posluchačům v zemi, ně nějaké předem vymezené skupině, jak je to u řady 

amerických soukromých médií. Elizabeth Jensenová to také uvádí jako jeden z důvodů, proč 

v NPR zatím pozice editora pro veřejnost zůstává:  

„Pokud se podíváte na místa, která tu pozici stále podporují, tak jde o korporaci médií veřejné 

služby – NPR, PBS – takže si myslím, že vzhledem k tomu, že odpovědnost mají k celé 

společnosti, tak tomu (ombudsmanovi) přikládají větší vážnost.“ (rozhovor s Elizabeth 

Jensenovou, 24. dubna 2020, viz příloha č. 10) 

V rozhovoru také uvedla, že kancelář ombudsmana v NPR ročně odpovídala na osm až dvanáct 

tisíc e-mailů. Odpovědět se společně se svým asistentem Jensenová snažila na naprostou 

většinu doručených dotazů:  
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„Mojí dělící čarou bylo, že pokud jsem měla pocit, že šlo o upřímný dotaz čtenáře nebo 

posluchače, který je s něčím nespokojený, tak si zaslouží alespoň odpověď, že si jeho dotazů 

všímám a že já to vidím tímto způsobem a jeho připomínku předám redakci.“ (Jensen 2020) 

 Další vyzpovídaná Bývalá editorka pro veřejnost Liz Spaydová z The New York Times pak 

uvádí, že oficiálně měla jen minimum pracovních povinností:  

„Povinností bylo napsat jeden sloupek každou druhou neděli v nedělním vydání Timesů. 

Žádné další povinnosti nebyly. Takže jsem mohla dělat cokoliv co uznám za vhodné. Já jsem 

samozřejmě publikovala mnohem častěji než každou druhou neděli. A bylo také spousta 

emailů, na které jsem odpověděla, ale nikdy nezveřejnila. To byla velká část mé práce i za 

pomoci mého asistenta.“ (rozhovor s Liz Spaydovou, 22. dubna 2021, viz. příloha č. 11) 

Z výše uvedeného vyplývá i jeden z rozdílů oproti přístupu Milana Pokorného, a to je jaký 

význam americká média přikládají sloupkařské činnosti svých ombudsmanů a editorů pro 

veřejnost. Elizabeth Jensenová sice na internetových stránkách NPR pod hlavičkou mailbag71 

zveřejňovala, co trápí čtenáře a její názor na to, Šlo ale o druhotnou činnost. Hlavní náplní její 

práce byly sloupky o etice, médiích, stavu politiky, klimatu, diverzitě atd. Jak sama říká: 

„Nejprve jsem psala sloupky, které se soustředily na malé věci. Například tento článek byl 

špatný a proč a co si myslí čtenáři, ale ke konci mého období už jsem se začala soustředit 

mnohem víc na systémové změny.“ (Jensen 2020) Stížnosti na jednotlivé články nebo reportéry 

pak vyřizovala i nadále, ale interně se stěžovatelem a redakcí. Liz Spaydová měla také v rámci 

svých sloupků sekci Friday Mailbag72, kde byly některé dopisy od čtenářů zveřejněny společně 

s jejím komentářem. Spaydová ale zmiňuje, že ve výběru svých témat měla velkou míru 

volnosti a necítila tlak z vedení ani na rychlost publikování:  

„Od Sulzbergera (Arthur Sulzberger junior, tehdejší vydavatel The New York Times, pozn. 

autora) dál se nikdo nikdy nepokusil mě ovlivnit v tom, o čem píšu a ani to před vydáním 

nekontroloval. (…) Takže vše, o čem jsem kdy napsala, bylo z mé vůle. A zdrojem mohly být 

dopisy čtenářů nebo něco, co jsem jako zkušená novinářka sama zpochybňovala. (Spayd, 

2021) 

 

71 Mailbag: Interviews That Hit And Missed The Mark, 2021. National Public Radio [online]. Washington D. C.: 

NPR [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://www.npr.org/sections/publiceditor/2017/10/20/558775308/mailbag-

interviews-that-hit-and-missed-the-mark?t=1620030661525 
72 Friday Mailbag: Please Don’t Call It Trump’s ‘Tax Plan’, 2021. The New York Times [online]. New York: The 

New York Times Company [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2017/04/28/public-

editor/friday-mailbag-please-dont-call-it-trumps-tax-plan.html 
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Podobně se vyjádřila i Elizabeth Jensenová o editorovi pro veřejnost v NPR. Ten podléhá pouze 

výkonnému řediteli, a i v jeho případě šlo o: „setkání jednou za tři nebo šest měsíců“ (Jensen 

2020)  

Spaydová dále uvádí, že i když měla přístup k celé redakci, velmi často její práce obsahovala i 

pátrání po tom, kde je pravda, nebo po dalších úhlech pohledu: „Rozhodně jsem se nespoléhala 

jen na čtenáře, jsou spolehliví, ale zároveň nemůžou zachytit všechno, a to včetně některých 

podstatných problémů. Výraznou část svých témat jsem si tak vypátrala sama.“ (Spayd, 2021) 

Jedním z takových sloupků je podle Spaydové například nedostatek diverzity v redakci: „Právě 

na takové sloupky jsem nejvíc hrdá, protože věřím, že se mi podařilo odhalit něco o tom, jak 

redakce funguje.“ (Spayd, 2021) Z odpovědí obou žen zároveň vyplývá, že měly na hloubkovou 

studii témat větší množství času, což se odráží i na množství a délce jednotlivých sloupků. 

Ombudsman píše se také zaměřuje spíš na celkové problémy týkající se médií nebo společnosti. 

Mezi témata tak patří například věznění novinářů,73 regulace žurnalistiky,74 nebo i samotný 

institut ombudsmana75 Spaydová i Jensenová se ve svých sloupcích snaží vždy reflektovat své 

médium. A to i v případech, že jde o globální problémy. Příkladem může být diverzita v 

redakcích76 o které psala Liz Spaydová, nebo změny v klimatu77, kterým se věnovala Elizabeth 

Jensenová. Ta dodává i to, že neměla žádnou přímou zodpovědnost nebo vliv k redakci. 

Nemohla jim cokoliv nařizovat. Právě síla jejího článku a jejích argumentů v neustálém 

upozorňování na možné nedostatky tak byly jediné možnosti, jak nějaký problém změnit.  

(Jensen 2020) 

V případě České televize je možné na stránkách ombudsmana najít výběr z došlé 

korespondence.78 V době psaní této práce tam bylo 18 zveřejněných stížností a odpovědí 

 

73 Na světě je vězněno téměř 400 novinářů. Počty ovlivnila i pandemie., 2021. Český rozhlas [online]. Praha: 

Český rozhlas [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: https://informace.rozhlas.cz/na-svete-je-vezneno-temer-400-novinaru-

pocty-ovlivnila-i-pandemie-8402363 
74 Polská PiS navrhuje regulaci žurnalistiky, 2021. Český rozhlas [online]. Praha: Český rozhlas [cit. 2021-5-1]. 

Dostupné z: https://informace.rozhlas.cz/polska-pis-navrhuje-regulaci-zurnalistiky-8091125 
75 Mezinárodní organizace mediálních ombudsmanů slaví 40. výročí svého založen, 2021. Český rozhlas [online]. 

Praha: Český rozhlas [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://informace.rozhlas.cz/mezinarodni-organizace-

medialnich-ombudsmanu-slavi-40-vyroci-sveho-zalozeni-8269932 
76 Preaching the Gospel of Diversity, but Not Following It, 2021. The New York Times [online]. New York: The 

New York Times Company [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2016/12/17/public-editor/new-

york-times-diversity-liz-spayd-public-editor.html 
77 Taking The Temperature Of NPR's Climate Coverage, 2021. National Public Radio [online]. Washington D. 

C.: NPR [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://www.npr.org/sections/publiceditor/2019/07/08/739441916/taking-

the-temperature-of-nprs-climate-coverage?t=1620031697174 
78 Výběr z korespondence, 1996–2021. Česká televize [online]. Praha: Česká televize [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ombudsman/korespondence/ 
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ombudsmana. Podle čísel vyřešených podnětů, které dodal generální ředitel Dvořák, tak nejde 

ani o pět procent všech vyřešených podnětů, kterými se Franěk dosud zabýval. Ne každý podnět 

ale znamená jen jednu odpověď e-mailem. Podle Fraňka navíc některé dotazy vedou i 

k složitému zjišťování, zda jde o oprávněnou stížnost. „Některé vážné dotazy třeba u 

historických otázek, o kterých nám někdy lidé píšou, tak to je někdy velmi lidsky i fakticky složité 

a zabere to opravdu hodně času.“ (Franěk, 2020) Proč byla vybrána zrovna tyto podněty 

vysvětluje zpráva o činnosti ombudsmana ČT za rok 2020: „Často jsou vybírána tak, aby bylo 

jasné, že ombudsman není bezvýhradným obhájcem České televize, ale v případě chyb ze strany 

ČT se snaží zjednat nápravu“ (Dvořák 2021) Franěk je ovšem na rozdíl od ostatních zmíněných 

ombudsmanů až druhou instancí v komunikaci s diváky a počet obdržených dotazů se tím tak 

výrazně snižuje.  

Franěk se kromě toho zapojuje i do konzultací ohledně volebního vysílání nebo programových 

záměrů. Sám ale uvádí, že metodické pokyny pro novináře nebo manuály nevytváří: „Většina 

z nich vystudovala nějakou školu, tak by to měla znát, a navíc od toho tu nejsem. Ale v rámci 

těch konkrétních případů samozřejmě ano. Napíšu, že takhle se ten rozhovor nedá vést, nebo 

na tohle se nezeptat byla chyba a tak. (Franěk 2020) Podobné konzultace jsou ale podle Fraňka 

na neoficiální úrovni a spíš než vahou funkce ombudsmana, k jednotlivým novinářům 

promlouvá z autority minulé funkce zástupce šéfredaktora. Franěk také uvedl, že zpočátku bylo 

součástí jeho práce také navštěvování regionálních studií České televize a seznamování 

pracovníků s funkcí ombudsmana a novými principy řešení diváckých dotazů. K jeho dalším 

funkcím pak Dvořák dodává, že ombudsman je sice podřízený generálnímu řediteli: „ale 

zařazen je do divize Korporátních vztahů, komunikace a obchodu. Což mu dává široké pole 

působnosti v oblastech, na které se ptáte – vnitřní komunikace a etické fungování televize. A 

také tak činí.“ (Dvořák 2021)  

Jak Čestmír Franěk, tak Petr Dvořák zároveň jako inspiraci pro ombudsmana České televize 

uvedli model, který pro stížnosti diváků uplatňuje BBC. Ta nemá institut ombudsmana ale 

rozsáhlý tým, který se věnuje redakčním standardům a stížnostem veřejnosti. Podle Alana 

Sunderlanda má tento tým v současnosti třináct redakčních poradců, který se každý věnuje 

jedné části obsahu BBC. (Sunderland, 2020) V čele této sekce je pak ředitel redakčních 

standardů a stížností David Jordan.79 Ten sám ovšem neodpovídá na dotazy diváků a jeho roli 

 

79 About the BBC, 2021. BBC [online]. London: BBC [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: 

https://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/whoweare/david-jordan 
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BBC definuje především jako zodpovědnou osobu pro vytváření a dodržování redakčních 

standardů a poradní osobou pro dramaturgy a autory pořadů BBC v aplikování těchto 

standardů.80 Vedle toho funguje V BBC také sedmičlenná výkonná sekce pro stížnosti, která 

jako nezávislý orgán zkoumá a odpovídá na dotazy a stížnosti veřejnosti.81 Tento 

několikastupňový model je nutný i kvůli tomu, že BBC dostane ročně kolem tří set tisíc 

stížností. V praxi míří většina z nich rovnou do BBC k jednotlivým tvůrcům, editorům a 

redaktorům. Výše zmíněné sekce se tak zapojují jen v případě, že stěžovatel není s původní 

odpovědí spokojen. (Sunderland, 2020) V Británii navíc funguje i externí regulátor Ofcom82, 

ke kterému se také může veřejnost v případě vážných problémů obrátit. V České republice 

splňují tuto funkci Rada České televize a Rada Českého rozhlasu a také Rozhlasová a televizní 

rada. Českotelevizní ombudsman je tak s britským systémem spojen především přes to, že je 

jen jedním z několika stupňů, kam se diváci můžou obrátit. Na rozdíl od svých britských kolegů, 

ale pracuje víceméně sám a musí se tak mnohem více spoléhat na Divácké centrum, že zvládne 

velkou část stížností vyřešit. Sunderland ve zpráve pro OSCE uvádí, že taková funkce 

ombudsmana jako odvolávací instance je běžná především u médií, které mají omezené 

finanční možnosti. (Sunderland, 2020) Franěk také v rozhovoru řekl, že Divácké centrum není 

většinou schopné si s těžšími dotazy diváků poradit, protože: „nemá nadhled nebo širší pohled.“ 

To je také jeden z důvodů, kvůli kterým je Franěk s další propagací svého institutu opatrný:  

„Divácké centrum při těch odpovědích píše, že je možnost se odvolat k ombudsmanovi, ale 

jestli by to měla Česká televize propagovat ještě víc? To nedokážu asi říct, zase jestli by to 

pak člověk vůbec stihl přečíst. A zase říkat stěžujte si víc lidem možná není dobře. 

Samozřejmě televize musí být k divákům vstřícná a poslouchat jejich názory. Na druhou 

stranu 90 procent těch dopisů je opravdu šikana.“ (Franěk 2020) 

Takové myšlení je ovšem podle Sunderlanda problematické, protože jednou ze základních 

podmínek ombudsmana je jeho co nejširší dostupnost publiku, které si musí být vědomé 

existence ombudsmana a možnostem mu napsat se stížností: Ombudsman postrádá smysl 

v případech, kdy o něm posluchači, čtenáři a diváci nevědí, nebo nevědí, jak ho kontaktovat. 

(Sunderland 2020, str. 14.) 

 

80 tamtéž 
81 Contact the BBC. BBC [online]. London: BBC [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: 

https://www.bbc.co.uk/contact/recent-ecu 
82 What is Ofcom, 2021. Ofcom [online]. London: Ofcom [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: 

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/what-is-ofcom 
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Jedním z dalších typických rysů ombudsmanů je to, že jsou to bývalí novináři většinou 

s editorskou či pedagogickou zkušeností. To splňují jak Milan Pokorný, tak Čestmír Franěk. 

Ten má navíc i výhodu, že byl aktivně mnoho let součástí vedení zpravodajství a důvěrně tak 

chodu televize rozumí. Právě to vyzdvihuje i generální ředitel Dvořák: „Jsem přesvědčen, že 

diváci a stěžovatelé nechtějí číst složitá právní odůvodnění, ale spíše postoj praktika, 

televizního profesionála, včetně zasvěceného pohledu do zákulisí televize“ (Dvořák 2021) 

Franěk má také díky svému profesnímu zázemí s částí vedení má také nadstandardní vztahy. 

Podle Fraňka je i to důvodem, proč by i v budoucnu měl ombudsmanem být vždy novinář: 

„Těžko může někdo, kdo to nikdy nedělal, do té profese vidět. Když narazím na nějakou chybu, 

tak to řeším s šéfy těch redakcí ne s jednotlivými redaktory. Třeba že dle mého názoru šlo o 

překročení nějaké meze, nebo že jde o nějakou systémovou chybu.“ (Franěk 2020) 

S tím souhlasí i Alan Sunderland. Důležité podle něj je i to, aby měl ombudsman dostatečné 

profesní vzdělání, a mohl se tak vypořádat i se složitými případy, které můžou při zkoumání 

práce novinářů nastat: „Je klíčové, aby ombudsman nebyl vnímaný jako censor, součást zásahů 

vedení, nebo reprezentantem politických či sektorových zájmů.“ (Sunderland 2020, str. 12) To, 

že by se ombudsmanem měl stát zkušený novinář uvádí i Jan Motal. Ten za podstatné považuje 

to, aby takový člověk prošel jak pozicí reportéra, tak i editora. V ideálním prostředí by pak 

podle Motala bylo vhodné, aby strávil čas i jako pedagog v univerzitním prostředí. „A potom 

se z té sféry stáhne třeba do nadačních fondů, neziskových organizací, které se věnují 

žurnalistice, nebo do samoregulačních organizací.“ (Rozhovor s Janem Motalem, 8. dubna 

2021, příloha č. 15) Bývalá novinářská zkušenost je ale podle Motala klíčová i v tom, aby mohl 

předvídat problémy, které můžou v redakcích nastat:  

„je schopen už ze své zkušenosti identifikovat, že například nevím, natáčí se investigativní 

reportáž, on to ví, protože sleduje, co se děje v redakci, natáčí se prostě v nějakých 

parametrech, které on zná a řekne hele, bacha, to jsme dělali před deseti lety a byly tam tyhle 

problémy.“ (Motal 2021) 

Především by ale měl být ombudsmanem někdo, kdo v redakci zosobní veřejný zájem. Pro 

české ombudsmany tak může být podle Motala vodítkem i už zmiňovaná Mezinárodní 

organizace ombudsmanů. Její součástí je pouze ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný, 

který také občas z dokumentů této organizace čerpá v už zmíněné sekci Ombudsman píše. 

Český rozhlas také akcentuje mediální znalosti, které by měl ombudsman mít, ale zmiňuje i 

znalost mediální legislativy a také to, že: „Pro jeho práci jsou nezbytné i velmi dobré 
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komunikační dovednosti, empatie, morální a etické kvality.“ (Hošna 2021) mezi další důvody 

proč byl vybrán pak Pokorný přidává, že znal prostředí Českého rozhlasu, ale zároveň nebyl 

členem struktury. (Pokorný 2020) 

  



50 

 

6. Budoucnost mediálních ombudsmanů a technologická 

konvergence 

6. 1. Ombudsmani v době technologické konvergence 

Jak už bylo uvedeno v teoretické části práce, editor pro veřejnost v některých částech světa 

mizí. Největší odliv popularity tato funkce zaznamenala ve Spojených státech. Podle Elizabeth 

Jensen za to může kombinace několika důvodů. Jmenovitě vzestup sociálních platforem a 

finanční potíže médií. (Jensen 2020) Jak uvádí Alan Sunderland, nejde pouze o problém 

spojených států, protože: „Všude na světě můžeme vidět tlak na rozpočet, který vede ke škrtání 

nákladů všude tam, kde je to možné. A to včetně rušení pozic ombudsmanů.“ (Sunderland 2020) 

Větší důraz na ombudsmany tak v současnosti Sunderland vidí v Evropě, Asii a Jižní Americe. 

Celkový počet ombudsmanů se ale podle něj v posledních několika letech drží na stabilní 

hodnotě a dále neklesá. Jedním z milníků vývoje ombudsmanů ve spojených státech bylo 

zrušení této pozice v New York Times. Spaydová uvádí, že pro ni osobně to bylo překvapení. 

„Řekla bych, že v posledních několika dnech, které k tomu vedly, jsem zaznamenala signály a 

sice jsem nic nevěděla, ale tušila jsem, co se stane.“ (Spayd 2021) Jako důvody svého konce se 

dozvěděla to samé, co Arthur Sulzberger zveřejnil i na veřejnosti. Tedy že díky sociálním sítím, 

teď může obsah New York Times kontrolovat každý. Spaydová se také od vedení dozvěděla, 

že v době, kdy existují kritici médií už funkce není tak podstatná jako dříve a důležité byly také 

finanční důvody: „Tu pozici (ombudsmana pozn. autora) zrušili ve stejný den, kdy došlo i ke 

zrušení dalších editorských pozic. A pravdou je, že pozice ombudsmana byla seniorská 

editorská pozice i s asistentem.“ Spaydová ale dodává, že do té doby necítila ani žádný tlak být 

kvůli finančnímu hledisku aktivnější, ani se jí nikdo o problému financí během jejího funkčního 

období nezmínil. S tím, že za rušením ombudsmanů jsou i finanční důvody souhlasí také 

Elizabeth Jensenová.  

„Téměř vždy je do funkce jmenován bývalý vrcholný novinář, který využívá i své vlastní 

kredibility. Zároveň má v sobě zabudovanou určitou přirozenou rotaci, takže to ani není 

práce na celý život. Je proto logické že přitahuje spíš starší, zkušenější novináře a tím je tak i 

dražší.“ (Jensen 2020) 

Jensenová také zmiňuje, že byla překvapená že tolik soukromých médií funkci ruší zrovna 

v době, kdy důvěra v média a obecně instituce klesá. 

Náhradou za řadu ombudsmanů se měly stát právě sociální platformy a potažmo internet, které 

můžou také dávat novinářům zpětnou vazbu a umožňují instantní komunikaci mezi veřejností 
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a médiem. Podle Elizabeth Jensenové ale takový přístup vynechá velké množství publika, které 

na sociálních sítích není zastoupeno. Jako problém pak vidí i to, že často dochází na takových 

platformách k vytváření echo komor a komunikace se tak polarizuje na různé strany spektra. 

Připouští ale, že při své práci také sociální platformy používala: 

„Používala jsem sociální média k pochopení toho, jak lidé chápou a vnímají naší práci. Ale 

upřímně je to spousta práce vytřídit, co je skutečný problém a co je jen otravný bzukot. Takže 

pokud si médium nebo redakce bere zpětnou vazbu jen ze sociálních sítí, nechápe podstatu 

celé věci.“ (Jensen 2020) 

Sociální sítě jsou podle ní prospěšné také v tom, že velmi rychle odhalí jednoduchou chybu a 

média dokážou rychle přimět k nápravě takové chyby. I Alan Sunderland uznává, že se sociální 

sítě a ombudsmani můžou navzájem doplňovat, varuje ovšem před přílišným spoléháním na 

tyto platformy. „Lidé na sociálních sítích nemají žádnou povinnost nezávisle, transparentně a 

do hloubky zkoumat etické problémy nebo upozorňovat na chyby.“ Jan Motal se obává toho, že 

i díky sociálním platformám se novináři dostanou až do situace, kdy bude samoregulační rovina 

regulována až na minimum. Důvodem je pro něj fragmentarizace publika v posledních letech: 

„Stejně tak (se budou dopl. autora) fragmentarizovat ty závazky, které novinář má. Bude myslet 

primárně na své čtenáře, nebude hovořit o veřejném zájmu.“ (Motal 2021) Před tím varuje i Liz 

Spaydová, která také podobně jako Jensenová upozorňuje na problém polarizace a s tím 

související vztah novinářů a jejich internetového publika, které může okamžitě na práci médií 

reagovat: „Můžete napsat něco abyste se zalíbili své audienci, a naopak můžete něco nenapsat 

ze strachu z reakce těchto lidí.“ (Spayd 2021) Podle ní je kvůli tomu ohrožena idea objektivity 

a médií jako, „čtvrtého pilíře, který vede všechny mocné k odpovědnosti.“ (Spayd 2021) Motal 

pak hovoří i o tlaku digitálních technologií, které můžou erodovat média a profesní standardy: 

„západ řeší to, že kromě toho, že ustupují ty klasické profesionální standardy ve vztahu k 

ekonomickým proměnám, tak oni ustupují i ve vztahu k technologickým změnám“ (Motal 2021) 

Podle Motala je situace s technologickým rozvojem v českém prostředí horší, protože míra 

profesionalizace etiky stále nedohnala západní vyspělé země. 

„obecně česká žurnalistika z hlediska té profesní etiky na to není připravená, české kodexy 

vůbec nereflektují existenci nových médií, kodexy Syndikátu novinářů a médií veřejné služby 

na to zapomněly. Když bychom se podívali do soukromých médií, tam taky nenajdeme nic moc 

užitečného. Řeší se to ad hoc, řeší se to nějakými programy vnitřními, ale jak se má novinář 

chovat na sociálních sítích, jakým způsobem vlastně může pracovat s materiálem ze 

sociálních sítí, to není dáno“ (Motal 2021) 
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Důležitost vystupování na sociálních sítích akcentuje i generální ředitel České televize Petr 

Dvořák, podle kterého bude ČT na těchto platformách stále aktivnější, a to jak ve vytváření 

speciálních mediálních obsahů, tak v komunikaci s diváky. Upozorňuje ale i na nebezpečí 

spojené se sociálními sítěmi. „Velmi snadno se totiž mohou stát nástrojem manipulace různých 

zájmových skupin či dokonce samotných poskytovatelů.“ (Dvořák 2021) Dvořák se také 

domnívá, že volný přístup k velkému množství informací, který umožňuje internet, posiluje 

klasická média. Ty podle něj těžší ze svého systému ověřování informací a stávají se díky tomu 

důvěryhodnější. Český rozhlas pro zpětnou vazbu i nadále preferuje například evaluační 

výzkumy, nebo průzkumy veřejného mínění. Využívá ale také oficiální sociální účty, weby 

stanic nebo pořadů. (Hošna 2021)  

Na sociálních sítí ale nevystupuje ani jeden z ombudsmanů českých veřejnoprávních médií. 

Milan Pokorný se na tom dohodl už na začátku své práce v rozhlasu. Uvedl, že důvodem bylo 

to, že: „Mojí doménou jsou maily, dopisy, telefonáty a osobní kontakt. Ombudsman by dle mého 

názoru neměl vstupovat do toho anonymního prostoru.“ (Pokorný 2020) Zároveň podle něj 

nejde odstranit paralela ombudsmana a dalších komunikačních kanálů, kterou můžou novináři 

využívat. Pokorný vnímá i to, že prostředí anonymity sociálních sítí zvyšuje agresivitu 

posluchačů. Řešením je pro něj to, že se snaží takovým lidem odpovědět slušně a věci mu 

vysvětlit. Občas se pak stane že: „ten člověk vychladne, omluví se mi vezme na sebe vinu, že to 

tak nemyslel a že si váží, že jsem mu odpověděl.“ (Pokorný 2020) V některých případech si 

s takovými lidmi sjednává také osobní nebo telefonní schůzku. Takový koncept ovšem funguje 

jen v případech, kdy je počet dotazů omezen na míru zvládnutelnou jedním člověkem. Čestmír 

Franěk upozorňuje především na to, že novináři mají i na sociálních sítích vystupovat za Českou 

televizi a osobně preferuje: „co nejstřídmější vyjadřování na sociálních sítích.“ (Franěk 2020) 

Chování novinářů České televize na těchto platformách upravuje také opatření ředitele 

zpravodajství a sportu Zdeňka Šámala Desatero pro práci novinářů na sociálních sítích, které 

platí od 18. 10. 2019. 83 Franěk upozorňuje také na to, že se občas vyjádření redaktorů České 

televize odráží ve stížnostech diváků ombudsmanovi. Jako příklad Franěk dává příspěvek 

moderátora České televize Jakuba Železného na sociální síti Twitter.84 Železný v příspěvku na 

tuto síť uvedl, že pokud bude nějaký člen KSČM ve vysílání urážet Miladu Horákovou, on ho 

z rozhovoru vyhodí. Na televizi z toho důvodu začali chodit i příspěvky, žádající odchod Jakuba 

 

83 Redaktoři ČT mají na sítích dbát na nové desatero, 2021. Médiář [online]. Praha: News Media [cit. 2021-5-3]. 

Dostupné z: https://www.mediar.cz/redaktori-ct-maji-na-sitich-dbat-na-nove-desatero/ 
84 Dostupné online viz: https://twitter.com/JakubZelezny/status/1276937676608897025?s=20 
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Železného, nebo odsuzující jeho chování. Franěk dodává, že: „ty impulsy ze sociálních sítí se 

do České televize pak bohužel vracejí jinou cestou a dochází až ke mně.“ (Franěk 2020) Zároveň 

ale Franěk nepředpokládá, že by vznikla nějaká další funkce, která by se zabývala pouze 

příspěvky České televize na sociálních sítích a reakcí na ně. Barbora Osvaldová pak upozorňuje 

i na další problém a to je, jak vlastně mohou média komunikaci na sociálních platformách 

regulovat. Kromě mazání příspěvků, nebo odstranění možnosti komentáře přidávat jich sociální 

sítě nabízejí jen naprosté minimum. To podle ní tvoří dichotomii dvou špatných řešení: „pokud 

začnete zasahovat do společenských sítí, pisatelé se ohradí, že bráníte svobodě slova. Ale když 

nezasáhnete, vesele se šíří rasismus, a dokonce fake news.“ (Dotazníkové šetření s Barborou 

Osvaldovou, 28. března 2021, viz. příloha č. 16) 

6. 2. Budoucnost ombudsmanů v Česku a zahraničí 

Oba generální ředitelé jsou zatím s fungováním svých ombudsmanů spokojení. Generální 

ředitel Petr Dvořák uvedl, že podle jeho názoru: institut ombudsmana ve veřejnoprávních 

sdělovacích prostředcích, a právě v nich, budoucnost má a měl by se stát samozřejmostí.“ 

(Dvořák 2021) Podobně věc vidí i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral: „Systém 

se osvědčil, je funkční a přispívá k tomu, aby ČRo plnil dobře svou roli média veřejné služby.“ 

(Hošna 2021) Cení si i toho, že řada podnětů se předává dále k programu a vysílání a pomáhá 

tak Český rozhlas zkvalitňovat. Pokračovat chce kromě toho i v práci etické komise jako 

dalšího poradního orgánu generálního ředitele. V rámci samoregulace novinářů, pak pro 

zaměstnance i nadále plánuje pořádat pravidelná školení, která je mají blíže seznámit například 

s Kodexem Českého rozhlasu.  

Svou funkci zatím pozitivně vnímají i oba ombudsmani, podle kterých má smysl v ní 

pokračovat i do budoucna. Podle Fraňka to má smysl především ve vysvětlování občanům, jaký 

je smysl veřejnoprávní služby v Česku: „pokud jde o nějaký smysl existence těchto médií, tak 

tam má ombudsman své místo a já se snažím vysvětlovat proč se má platit poplatek 135 korun 

a jaký to má smysl a k čemu je taková instituce dobrá.“ (Franěk 2020) Ombudsman Českého 

rozhlasu k tomu dodává, že pokud bude Český rozhlas pokračovat v kontinuálním rozvoji není 

podle něj důvod institut rušit. Není podle něj náhoda ani to, že k vytvoření institutu 

ombudsmana došlo v posledních letech. Pokorný to vnímá jako přirozenou evoluci 

veřejnoprávních médií v době, „kdy komunikace mezi subjekty je prvořadá věc“ (Pokorný 2020) 

Podle Pokorného se také ukázalo, že veřejnost vnímá institut ombudsmana jako potřebný. To 

vnímá jako silný argument pro pokračování ve funkci: „z reakcí posluchačů vnímám úctu, ne 

snad k mé osobě, ale k té instituci. A to je kvalita, která je podle mého nepřenositelná.“ 
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(Pokorný 2020) Upozorňuje ale, že budoucí vedení Českého rozhlasu může mít na funkci jiný 

pohled: „Víme, že část politické scény chce omezit vliv veřejnoprávních médií, nebo jejich 

financování. A můžou se změnit i normy Českého rozhlasu, může dojít k šetření na různých 

místech.“ (Pokorný 2020) Barbora Osvaldová také ombudsmany považuje za krok v před. 

Zároveň ale podle ní panují velké rozdíly v přístupu jednotlivých redakcí k etickým pravidlům 

a dodržování kodexu – právě tam by podle ní měl ombudsman aktivní: „Pokud je v redakci 

etický spor, ombudsman by jistě měl pomoci dřív, než se materiál dostane k veřejnosti.“ 

(Osvaldová 2021) Osvaldová také upozorňuje na to, že velká část publika ani neví, že institut 

ombudsmana existuje, což snižuje jeho vliv. Motal pak ombudsmana vnímá jako minimum, 

kterými se managment veřejnoprávních médií snaží ukázat, že dbá na kvalitu svého 

zpravodajství a udržet tak důvěru veřejnosti na co nejvyšší úrovni. Upozorňuje také na velké 

rozdíly mezi tím, co po svých ombudsmanech vyžadují zahraniční soukromá média, a co ta 

česká veřejnoprávní:  

„ti ombudsmani při médiu veřejné služby jsou vlastně součástí kolosu, který má Radu České 

televize nebo Českého rozhlasu, má nějaký etický panel, fungují v těch organizacích nějaké 

další rozhodovací procesy, takže tam ten ombudsman nemůže úplně naplňovat tu klasickou 

roli, kterou známe z privátních médií.“ (Motal 2021) 

Jan Motal zároveň dodal, že zavedení ombudsmana a aktualizace etického kodexu je podle něj 

minimem, které by každé větší médium v Česku mělo přijmout, aby zlepšilo důvěru veřejnosti 

a také ve vlastním zájmu: „protože si musí být vědomi toho, že ač ta situace se 

s technologickými, ekonomickými globálními změnami rychle mění, tak by měli na ty trendy 

reagovat.“ (Motal 2021) Čestmír Franěk i Milan Pokorný ale ve svých rozhovorech uvedli, že 

oni sami vnímají roli ombudsmana jako něco určeného především pro veřejnoprávní média. 

Podle Pokorného média takovou instituci nepotřebují, protože lidé na ně nenakládají takové 

nároky, jako na veřejnoprávní média. Ty Pokorný pokládá za „jedinečné národní instituce, 

které mají nějaký formativní, kulturotvorný, hodnototvorný charakter pro českou společnost.“ 

(Pokorný 2020) Franěk k tématu dodává, že soukromý sektor je dle něj ovlivněný především 

nutností finančního zisku a navíc „má nějakého majitele s nějakým názorem, nebo nějakou 

mezeru na trhu.“ (Franěk 2020) Franěk sice přiznává, že i soukromá média musí dodržovat 

etické a profesní základy, v orgánu určenému pro nespokojené čtenáře ale nevidí příliš velký 

smysl. V tom s ním souhlasí i generální ředitel Petr Dvořák, který uvedl, že: „V médiích 

soukromých či státních je institut ombudsmana spíše formální záležitostí.“ (Dvořák 2021) Alan 

Sunderland k tomu dodává, že ombudsmani nemůžou být jako součást samoregulace médiím 
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vnuceni. „Důležitým prvním krokem je, aby si samo médium rozhodlo, že se chce zavázat 

k větší míře odpovědnosti a průhlednosti.“ (Sunderland 2020) Podle Osvaldové je problém i 

stále méně jasné dělicí čáry mezi zpravodajstvím a publicistikou nebo názorovou žurnalistikou, 

a také to, že novinář není definován jako profese. Což podle ní v praxi znamená, že „vzniká 

dojem, že novinářem může být každý, kdo se ve škole naučil psát.“ (Osvaldová 2021) 

V případě soukromých médií ve Spojených státech znovu vzestupný trend v oblibě role 

ombudsmanů nevidí ani jedna z oslovených bývalých editorek pro veřejnost. Podle Liz 

Spaydové v současnosti neexistuje dostatečný tlak na média, aby takovou funkci opět zavedla. 

Takový tlak by podle ní mohlo způsobit jen podobně velké selhání novinářů jako případy Janet 

Cookeové a Jaysona Blaira. I v takovém případě ale Spaydová považuje za reálnější, že média: 

„někoho jednorázově najmou, aby problém do hloubky prozkoumal a pak o tom sepsal článek, 

než aby tu roli obnovily.“ (Spayd 2021) Ztráta ombudsmana pak podle Spaydové ublíží 

samotným médiím, která už nebudou mít přímo v redakci někoho, kdo je dozoruje a kdo je 

připraven upozornit v případě nějaké chyby. Navíc i veřejnost teď bude mít těžší přístup 

k médiím, protože podle Spaydové právě vztah mezi ombudsmanem a veřejností napomáhá 

k vyřešení mnoha problémů:  

„Když editor pro veřejnost něco napíše, tak redakci to zajímá, ale nemusí to nutně vést 

k nějakým změnám, ale editor pro veřejnost má velký vliv na veřejnost a tento trojúhelník, 

tento tlak veřejnosti pak může vést k systémovým změnám, kterých by sám editor pro veřejnost 

nedosáhl.“ (Spayd 2021) 

Jensenová pak dodává, že: „byla překvapená, že zrovna v posledních letech, (kdy důvěra 

v média ve Spojených státech klesá), došlo k tak hromadnému rušení funkcí ombudsmanů.“ 

(Jensen 2020) Ani ona ovšem nevidí žádný argument, který by média přiměl editory pro 

veřejnost znovu zavést. Dodává ale, že naděje pro tuto funkci je v dalších částech světa jako je 

už zmíněná Jižní Amerika nebo Kanada, kde bude podle ní funkce ombudsmanů a editorů pro 

veřejnost i do budoucna silná. 
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Závěr 

Ombudsmani jsou stále v českém prostředí relativní novinkou a jejich role v médiích a vnímání 

veřejností se teprve tvoří. Z realizovaných rozhovorů a provedeného výzkumu ale vyplývá, že 

minimálně část publika pokládá tuto funkci za důležitou a využívají jí. Kladně k ní zatím 

přistupují i obě veřejnoprávní instituce, které ji v České republice zavedly jako první – Český 

rozhlas a Česká televize. Je to dobrý první krok ke kvalitnější, důslednější a přehlednější 

samoregulaci. V této cestě ale obě média musí pokračovat. Už teď jsou totiž patrná některá 

úskalí, kterým se v příštích letech ombudsmani nevyhnou. Tím prvním je, zda přežijí své 

zakladatele. Jak první ombudsmany, kteří se na ustanovení svých pravidel fungování velkou 

měrou podíleli, tak i generální ředitele obou médií. Ti je jako součást svého programu prosadili 

a teď je i zapracovávají do struktur médií. Jednou ale budou nahrazeni a nové vedení se může 

rychle rozhodnout ombudsmany opět zrušit. Obranou proti takovým změnám je jen to, aby se 

ombudsmani stali nepostradatelnou součástí nabídky médií. K tomu je potřeba mimo jiné 

jasněji definovat a prosazovat svou roli v daném médiu. Dá se říct, že nikdo další k tomu nebude 

mít tak vhodné podmínky jako právě Čestmír Franěk a Milan Pokorný. Oba jsou přitom v jiné 

situaci a jiná je i jejich dosavadní zkušenost s rolí ombudsmana.  

V případě Čestmíra Fraňka je problémem především to, jak se postavit obrovskému množství 

dotazů, které na televizi míří. V rozhovoru uvedl on i generální ředitel, že inspirací pro ně byla 

BBC. V takovém případě by ale bylo vhodné rozšířit především komunikaci dovnitř média. Ne 

na neformální úrovni, jak tomu bylo dosud, ale v rámci jasně daných aktualizovaných kodexů, 

pravidel pro tvůrce pořadů, zpravodajství i zaměstnance televize. To vše by mělo být opředeno 

jak o teorii novinářské etiky, tak právě o zpětnou vazbu z řad veřejnosti. K tomu by ovšem 

zřejmě bylo třeba i rozšíření funkce ombudsmana až na něco obdobného, jako je rozsáhlý tým 

pro redakční standardy v BBC. V opačném případě, je alespoň třeba funkci ombudsmana více 

zviditelnit, třeba prostřednictvím komentářů, či sloupků ombudsmana jako je tomu v řadě 

zahraničních médií a které mají v mnoha případech velký mediální dosah. Další variantou je 

pak věnovat ombudsmanovi prostor přímo ve vysílání České televize, ať už formou 

pravidelného pořadu, nebo jen občasnými výstupy k relevantním tématům. Ombudsman, který 

je pro velkou část publika neviditelný, postrádá svůj smysl a o to větší míra dotazů pak zůstává 

nezodpovězena, nebo nikdy nepoložena. Je ale logické, že zároveň není možný ani druhý 

extrém, kdy dochází k přehlcení ombudsmana opakovanými dotazy. I tam je zřejmě řešením 

buď větší podpora ombudsmana třeba dalšími administrativními pracovníky, nebo jako 

v případě Japonska dalšími ombudsmany. Alternativou je pak posílení pozice Diváckého 
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centra, aby bylo více schopné řešit i komplexní spory a k ombudsmanovi se tak dostávaly jen 

ty nejvážnější případy. Milan Pokorný ke své roli přistoupil více klasicky po vzoru jiných 

zahraničních ombudsmanů a editorů pro veřejnost. Jedním z důvodů je zřejmě i to, že je 

součástí mezinárodní organizace ombudsmanů, kde ombudsmani a jim podobné funkce sdílí 

své zkušenosti napříč celým světem. Český rozhlas je v také v jednodušší situaci než Česká 

televize, protože na něj zatím takové množství dotazů nemíří. Podstatné je ale zmínit, že stanice 

Českého rozhlasu dohromady poslouchá víc než milion lidí denně85. Podnět ombudsmanovi ale 

podalo méně než promile z nich. I v jeho případě je tak na místě větší propagace institutu. 

K tomu lze využít například už existující sloupky ombudsman píše, které by mohly být častěji 

vztaženy na Česká média, a kromě webových stránek se objevovat také na zpravodajském 

serveru IRozhlas mezi komentáři a ve vysílání Českého rozhlasu. 

Oba čeští ombudsmani se pak můžou u svých zahraničních kolegů inspirovat v tom, jak 

hloubkově zpracovat různá témata, která hýbou dnešní žurnalistikou a o kterých možná čeští 

novináři ve svém běžném životě nepřemýšlí. Koronavirová krize, která je v době psaní této 

práce stále aktuální, nabízí hned několik takových velkých témat. Zkušenosti zahraničních 

editorů ukazuje i na to, jak je v takových případech důležitý vztah mezi redakcí a 

ombudsmanem, který umožňuje unikátní pohled insiderů na daná témata. Důležitým bodem, 

který Elizabeth Jensenová i Liz Spaydová akcentovaly je to, že přísnější kontrola médií 

„zevnitř“ zvyšuje jejich důvěru a pomáhá médiím lépe zvládnout i externí tlaky – kauzy Janet 

Cookeové a Jaysona Blaira jsou toho ostatně důkazem. Taková kontrola je samozřejmě pro 

média nepříjemná – i proto se ombudsmanům někdy říká nejosamělejší člověk v redakci. Alan 

Sunderland ale poznamenal, že právě vůle médií se takové kontrole podrobit dobrovolně je 

samo o sobě známkou toho, že se taková média kontroly nebojí a mají důvěru v kvalitu svého 

zpravodajství. Proto by i ombudsmani Českého rozhlasu a České televize měli být podobně 

aktivní ve vyhledávání toho, co česká média trápí. 

Může se zdát, že mediální sféry západního světa a Česka jsou výrazně odlišné a problémy 

s nástupem sociálních sítí apod. se tuzemských médií netýkají. Technologická konvergence ale 

mimo jiné celý svět zrychluje a globalizuje. Médiím tak naopak tyto změny dávají stále méně 

času k tomu se moderním technologiím a společenským změnám přizpůsobit. Trendy, které by 

dříve do Česka putovaly desítky let, tak teď můžou být převzaté během okamžiku. Díky 

 

85 Radiožurnál se poprvé v denních datech dostal na první pozici, 2021. MediaGuru [online]. Praha: PHD [cit. 

2021-5-1]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/radiozurnal-se-poprve-v-dennich-datech-

dostal-na-prvni-pozici/ 
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internetu a sociálním sítím se pak smazaly bariéry mezi novináři a veřejností, která může 

jakýkoliv názor nebo informaci okamžitě konfrontovat. Ty samé platformy ale zároveň 

poskytují možnost filtr médií zcela přeskočit a informace získávat mimo tradiční struktury. 

K tomu přispívá i fenomén fragmentace, který ruší vztah mezi veřejností a médii a nahrazuje 

ho vztahem mezi jednotlivci na straně veřejnosti a osobnostmi na straně tvůrců obsahů. Není 

tak pravda, že v moderní době nejsou potřeba novináři. Naopak se novinářem může stát 

kdokoliv. Proč je to nebezpečné dokazuje mimo jiné i fenomén Fake news. Silné samoregulační 

mechanismy včetně ombudsmana můžou zajistit, aby alespoň profesionální novináři drželi 

úroveň žurnalistiky na co největší úrovni. Tím můžou dlouhodobě dokazovat veřejnosti, že 

objektivní, ověřené informace mají svou hodnotu, kterou se média nebojí podrobit i vnitřní 

kontrole. Věřit ale, že ty samé platformy, které krizi důvěry v média pomohly vytvořit, se budou 

podílet i na účinné samoregulaci je minimálně naivní. To dokazují i provedené rozhovory, které 

ukazují markantní rozdíl mezi tím, co může pro médium udělat ombudsman a co anonymní 

člověk na internetu. Důležitým aspektem je i to, co popisovala bývalá veřejná ochránkyně práv 

Anna Šabatová – humanizující efekt ombudsmanů na veřejný diskurz. Stěžovatelé se totiž 

nebaví s beztvárnou institucí, ale s konkrétním člověkem – z příkladů obou ombudsmanů je 

vidět, že to má i na často vyhrocenou diskuzi o objektivitě a médiích polidšťující efekt. 

Summary 

The goal of this master thesis was to find out, whether there is a future for public ombudsmen 

as a part of self-regulation of the media, or if that role will be overtaken by internet and social 

platforms. And, if that role is to continue, in which way it should transform, if it should 

transform at all. 

The author has thoroughly researched theoretical background of both media ethics as accepted 

by renowned authors, and history of ombudsmen, public editors, standards editors and all 

affiliated roles associated with self-regulation. As it was a topic only briefly touched in other 

academy works to date, it was decided that this thesis will be an exploratory work, introducing 

and explaining the concept of ombudsmen in Czech Republic, comparing them to their overseas 

colleagues and asses, how ready are they to face the challenges of post truth times of 

technological convergence.  

To this goal the author has interviewed both ombudsmen in Czech Republic – Mr. Čestmír 

Franěk, the ombudsman of Czech Television and Mr. Milan Pokorný, the ombudsman of Czech 

Radio. Also interviewed were the last public editor of The New York Times – Mrs. Liz Spayd 
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and former public editor at NPR – Mrs. Elizabeth Jensen. These four interviewees provided the 

most information both about how the role worked day to day and how they approach the current 

issues of journalism. Additional interviews were conducted with Mr. Alan Sunderland, 

executive director of Organisation of News ombudsmen and Standards Editors and Jan Motal, 

media theorist with speciality in media ethics. The ensuing framework created a solid look at 

both ombudsmen and the ethical theory surrounding them. Interviews with general directors of 

both Czech Tv and Czech Radio were later added as well as Mrs. Barbora Osvaldová, head of 

ethical committee of Czech Syndicate of Journalists. 

All the aforementioned research led to a conclusion, that both ombudsmen in Czech Republic 

are a good step forward in self-regulation of Czech public media, but more steps have to be 

taken, if media are to be ready and successful in tackling the issues of fragmentation, loss of 

objectivity and fake news. The thesis also claims, that there is no direct correlation between the 

role of social platforms and self-regulation of journalists and the hope, that public pressure will 

be enough for preserving the trust in media is very probably misplacen. 
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Příloha č. 2: Graf etiky médií a etiky žurnalistiky 

 

zdroj: Remišová, Anna. 2010. Etika médií. 1. vyd. Bratislava: Kalligram. str. 21 
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Příloha č. 4: Etický kodex IFJ 

Preamble 

The right of everyone to have access to information and ideas, reiterated in Article 19 of the 

Universal Declaration of Human Rights, underpins the journalist's mission. The journalist's 

responsibility towards the public takes precedence over any other responsibility, in particular 

towards their employers and the public authorities. Journalism is a profession, which requires 

time, resources and the means to practise – all of which are essential to its independence. This 

international declaration specifies the guidelines of conduct for journalists in the research, 

editing, transmission, dissemination and commentary of news and information, and in the 

description of events, in any media whatsoever. 

1. Respect for the facts and for the right of the public to truth is the first duty of the 

journalist. 

2. In pursuance of this duty, the journalist shall at all times defend the principles of 

freedom in the honest collection and publication of news, and of the right of fair 

comment and criticism. He/she will make sure to clearly distinguish factual information 

from commentary and criticism. 

3. The journalist shall report only in accordance with facts of which he/ she knows the 

origin. The journalist shall not suppress essential information or falsify any document. 

He/she will be careful to reproduce faithfully statements and other material that non-

public persons publish in social media. 

4. The journalist shall use only fair methods to obtain information, images, documents and 

data and he/she will always report his/her status as a journalist and will refrain from 

using hidden recordings of images and sounds, except where it is impossible for him/her 

to collect information that is overwhelmingly in the public interest. He/she will demand 

free access to all sources of information and the right to freely investigate all facts of 

public interest. 

5. The notion of urgency or immediacy in the dissemination of information shall not take 

precedence over the verification of facts, sources and/or the offer of a reply. 

6. The journalist shall do the utmost to rectify any errors or published information which 

is found to be inaccurate in a timely, explicit, complete and transparent manner. 
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7. The journalist shall observe professional secrecy regarding the source of information 

obtained in confidence. 

8. The journalist will respect privacy. He/she shall respect the dignity of the persons named 

and/or represented and inform the interviewee whether the conversation and other 

material is intended for publication. He/she shall show particular consideration to 

inexperienced and vulnerable interviewees. 

9. Journalists shall ensure that the dissemination of information or opinion does not 

contribute to hatred or prejudice and shall do their utmost to avoid facilitating the spread 

of discrimination on grounds such as geographical, social or ethnic origin, race, gender, 

sexual orientation, language, religion, disability, political and other opinions. 

10. The journalist will consider serious professional misconduct to be 

• plagiarism 

• distortion of facts 

• slander, libel, defamation, unfounded accusations 

11. The journalist shall refrain from acting as an auxiliary of the police or other security 

services. He/she will only be required to provide information already published in a 

media outlet. 

12. The journalist will show solidarity with his/her colleagues, without renouncing his/her 

freedom of investigation, duty to inform, and right to engage in criticism, commentary, 

satire and editorial choice. 

13. The journalist shall not use the freedom of the press to serve any other interest and shall 

refrain from receiving any unfair advantage or personal gain because of the 

dissemination or non-dissemination of information. He/she will avoid - or put an end to 

- any situation that could lead him/her to a conflict of interest in the exercise of his/her 

profession. He/she will avoid any confusion between his activity and that of advertising 

or propaganda. He/she will refrain from any form of insider trading and market 

manipulation. 

14. The journalist will not undertake any activity or engagement likely to put his/her 

independence in danger. He/she will, however, respect the methods of 

collection/dissemination of information that he / she has freely accepted, such as "off 
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the record", anonymity, or embargo, provided that these commitments are clear and 

unquestionable. 

15. Journalists worthy of the name shall deem it their duty to observe faithfully the 

principles stated above. They may not be compelled to perform a professional act or to 

express an opinion that is contrary to his/her professional conviction or conscience. 

16. Within the general law of each country the journalist shall recognize in matters of 

professional honour, the jurisdiction of independent self-regulatory bodies open to the 

public, to the exclusion of every kind of interference by governments or others. 

zdroj: Global Charter of Ethics for Journalists, 2021. International Federation of 

Journalists [online]. Brussels: IFJ - International Federation of Journalists [cit. 2021-04-21]. 

Dostupné z: https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-

journalists.html 
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Příloha č. 5: Veřejný vzkaz vydavatele deníku The New York Times Arthura Sulzbergera 

juniora po zrušení pozice editora pro veřejnost 

Dear Colleagues, 

Every one of us at The Times wakes up every day determined to help our audience better 

understand the world. In return, our subscribers provide much of the funding we need to 

support our deeply reported, on-the-ground journalism. 

There is nothing more important to our mission, or our business, than strengthening our 

connection with our readers. A relationship that fundamental cannot be outsourced to a single 

intermediary. 

The responsibility of the public editor – to serve as the reader’s representative – has outgrown 

that one office. Our business requires that we must all seek to hold ourselves accountable to 

our readers. When our audience has questions or concerns, whether about current events or 

our coverage decisions, we must answer them ourselves. 

To that end, we have decided to eliminate the position of the public editor, while introducing 

several new reader-focused efforts. We are grateful to Liz Spayd, who has served in the role 

since last summer, for her tough, passionate work and for raising issues of critical importance 

to our newsroom. Liz will leave The Times on Friday as our last public editor. 

The public editor position, created in the aftermath of a grave journalistic scandal, played a 

crucial part in rebuilding our readers’ trusts by acting as our in-house watchdog. We welcomed 

that criticism, even when it stung. But today, our followers on social media and our readers 

across the internet have come together to collectively serve as a modern watchdog, more 

vigilant and forceful than one person could ever be. Our responsibility is to empower all of 

those watchdogs, and to listen to them, rather than to channel their voice through a single 

office. 

We are dramatically expanding our commenting platform. Currently, we open only 10 percent 

of our articles to reader comments. Soon, we will open up most of our articles to reader 

comments. This expansion, made possible by a collaboration with Google, marks a sea change 

in our ability to serve our readers, to hear from them, and to respond to them. 

We will work hard to curate and respond to the thousands of daily comments, but comments 

will form just one bridge between The Times and our audience. We also, of course, engage with 

readers around the globe on social media, where we have tens of millions of followers. We 
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publish behind-the-scenes dispatches describing the reporting process and demystifying why 

we made certain journalistic decisions. We hold our journalism to the highest standards, and 

we have dedicated significant resources to ensure that remains the case. 

Phil Corbett, a masthead editor, is responsible for making sure that our report lives up to our 

standards of fairness, accuracy and journalistic excellence. His team listens and responds to 

reader concerns and investigates requests for corrections. Phil anchors a reader-focused 

operation intent on providing accountability that is already larger than any of our peers. And 

we are expanding this investment still further. 

As the newsroom announced yesterday, we have created a Reader Center led by Hanna Ingber, 

a senior editor, who will work with Phil and many others to make our report ever more 

transparent and our journalists more responsive. The Reader Center is the central hub from 

which we engage readers about our journalism, but the work will be shared by all of us. 

It’s also worth noting that we welcome thoughtful criticism from our peers at other news outlets. 

Fortunately, there is no shortage of those independent critiques.  

We are profoundly grateful to our six public editors ― Daniel Okrent, Byron Calame, Clark 

Hoyt, Arthur Brisbane, Margaret Sullivan and Liz Spayd. These remarkable advocates 

tirelessly fielded questions from readers all over the world and have held The Times to the 

highest standards of journalism. 

Changes like these offer the strongest paths towards meaningfully engaging with our growing 

audience of loyal readers, which rightfully demands more of us than ever before. We are up to 

the challenge.  

Arthur 

zdroj: COLDERONE, Michael, 2021. The New York Times Is Eliminating The Public Editor 

Role. Huffpost [online]. BuzzFeed, 31. 5. 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: 

https://www.huffpost.com/entry/new-york-times-public-

editor_n_592ec472e4b0e95ac1956706 
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Příloha č. 6: Statut ombudsmana Českého rozhlasu 

Statut ombudsmana Českého rozhlasu Účinnost od 10. června 2016  

1. Ombudsman Českého rozhlasu (dále jen „ombudsman“) je zřízen za účelem 

prohloubení dialogu mezi posluchači a Českým rozhlasem jako médiem veřejné služby, 

zejména s ohledem na oprávněné zájmy posluchačů Českého rozhlasu (dále také jako 

„ČRo“).  

2. Ombudsman jedná v souladu se zákonem o Českém rozhlasu č. 484/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, Kodexem Českého rozhlasu, dalšími platnými právními předpisy 

relevantními pro činnost ČRo, a vnitřními předpisy ČRo.  

3. Ombudsman je poradním orgánem generálního ředitele ČRo.  

4. Český rozhlas vytváří pro ombudsmana vhodné podmínky, aby mohl vykonávat svou 

funkci nestranně a transparentně. 

5. Ombudsman nemá právo zasahovat do obsahu vysílání ČRo, měnit nebo rušit 

rozhodnutí kontrolních orgánů ČRo nebo příslušných regulačních orgánů.  

6. Ombudsman jedná na základě podnětu (zejména stížnosti) posluchače ČRo (dále jen 

„autor podnětu“) adresovaného kanceláři ombudsmana nebo jeho osobě, na základě 

podnětu týkajícího se vztahu s posluchači, který mu byl předán generálním ředitelem 

nebo zaměstnancem ČRo na 1., 2., nebo 3. stupni řízení, nebo z vlastní iniciativy.  

7. Podnět může být podán ombudsmanovi zejména prostřednictvím interaktivního 

formuláře na webových stránkách ombudsmana, e-mailem, dopisem, prostřednictvím 

datové schránky ČRo nebo osobně.  

8. Ombudsman podnět odloží, nebude-li z něj patrné, kdo jej podal a jaká je kontaktní 

adresa autora podnětu. Není-li z podnětu zřejmé, v čem je jeho podstata, jde-li o 

opakované podání téhož autora podnětu, které není doplněno o nové skutečnosti, pokud 

ve věci, která je předmětem podnětu, probíhá soudní, správní případně jiné řízení nebo 

netýká-li se podnět činnosti ČRo, ombudsman takový podnět odloží a uvědomí o tomto 

postupu autora podnětu.  

9. Podnět, který obsahuje hanlivé nebo urážlivé výroky a slovní obraty, jimiž se 

zesměšňuje nebo jinak napadá důstojnost osob, proti kterým podnět směřuje, nebo 
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obsahuje pomlouvačné výroky, ombudsman po vyhodnocení zpravidla odloží. O této 

skutečnosti bude autor podnětu informován.  

10. Ombudsman je oprávněn postoupit podněty, které obdrží, k vyřízení příslušným 

útvarům nebo pracovníkům ČRo. O tomto postupu informuje autora podnětu.  

11. Ombudsman je oprávněn nahlížet do příslušných dokumentů ČRo (s výjimkou 

dokumentů Rady ČRo), které s podněty posluchačů souvisejí. Zaměstnanci ČRo jsou 

povinni poskytnout ombudsmanovi součinnost, kterou si vyžádá, zejména mu 

poskytnout potřebné dokumenty, informace a vlastní písemná stanoviska.  

12. Na podaný podnět zašle ombudsman bez zbytečného odkladu odpověď ve stejné nebo 

obdobné formě, v jaké byl podnět podán.  

13. Ombudsman může poskytovat generálnímu řediteli ČRo interní doporučení k nápravě 

závadného stavu nebo postupu v rámci činnosti ČRo.  

14. Ombudsman zpracovává statistiku podnětů posluchačů ČRo dle zadání generálního 

ředitele ČRo a podává mu pravidelné zprávy o své činnosti 

zdroj: COLDERONE, Michael, 2021. The New York Times Is Eliminating The Public 

Editor Role. Huffpost [online]. BuzzFeed, 31. 5. 2017 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: 

https://www.huffpost.com/entry/new-york-times-public-

editor_n_592ec472e4b0e95ac1956706 
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Příloha č. 7: Rozhodnutí Generálního ředitele České televize Pravidla pro vyřizování podání, 

včetně stížností diváků České televize 

Preambule 

Účel rozhodnutí 

Účelem tohoto rozhodnutí je stanovit pravidla pro vyřizování podání třetích osob, včetně 

stížností diváků. 

ČÁST I 

PODÁNÍ 

článek 1 

Podání  

1)  Podáním se rozumí projev fyzické nebo právnické osoby, (dále jen „divák“), který je 

zaznamenán a je adresován České televizi nebo jejímu generálnímu řediteli, a kterým 

se divák zpravidla snaží upozornit na nedostatky v činnosti České televize.  

2)  Pokud divák chce mít jistotu zpětné reakce České televize, je třeba, aby podání učinil 

elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách České televize 

v záložce Vše o ČT, sekce kontakty https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kontakty/, 

nebo písemně na adresu info@ceskatelevize.cz. 

3)  Za podání se pro tyto účely nepovažuje přímá e-mailová korespondence se zaměstnanci 

České televize, komunikace na sociálních sítích, diskuze na webových stránkách České 

televize a pořadů, ústní a telefonická komunikace. 

4) V každodenní činnosti České televize se rozlišují tato podání diváků: 

a)  stížnosti diváků, 

b)  žádosti o informace a stížnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, 

c)  petice podle zákona o právu petičním, 

d)  žádosti o výmaz osobních údajů a žádosti o informace o zpracování osobních údajů, 

e)  žádosti a informace o televizních poplatcích dle zákona o rozhlasových a televizních 

poplatcích, 
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f)  podněty diváků, 

g) žádosti o omluvu a obdobné žádosti, 

      h) žádosti o uveřejnění odpovědi  

      i) žádosti o dodatečné sdělení.  

5) Pokud je podání doručeno České televizi v písemné formě doporučeně či osobně, je vždy 

přijímáno a evidováno v podatelnách České televize. V podatelnách České televize je rovněž 

evidováno elektronické podání doručované prostřednictvím elektronické podatelny České 

televize. 

 

 

ČÁST II 

STÍŽNOSTI DIVÁKŮ 

článek 3 

Pojem stížnosti a cíle vyřizování stížností 

1) Stížností se rozumí takové podání diváka, kterým si stěžuje na obsah programů České 

televize, obsah webových stránek České televize a dále na nesprávné jednání, chování, 

práci nebo jiné závadné jednání České televize, osob v pracovněprávním vztahu či osob 

v obdobném právním vztahu k České televizi či osob činných pro Českou televizi  

2) Pokud z obsahu podání plyne, že o stížnost nejde, vyhrazuje si Česká televize právo 

považovat podání za připomínku.  

3) Cílem vyřizování stížností je naslouchat názorům diváků a reagovat na jejich výtky, 

dále otevřenost a transparentnost jednání České televize, ponaučení z důvodných 

stížností, omluva České televize, je-li to důvodné a vhodné, a reakce České televize na 

zjištěné problémy a jejich řešení. 

4) Pokud divák nezvolí pro svoji stížnost správnou variantu k zaslání do České televize, 

ale např. e-mail na osobní adresu zaměstnance ČT (nebo na více adres v rámci České 

televize) nebo doporučený dopis, je každý zaměstnanec České televize povinen obratem 

postoupit stížnost Diváckému centru, které následně postupuje podle zásad vyřizování 

stížností. 
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5)  Jestliže se zaměstnanec České televize rozhodne svévolně odpovědět svým jménem na 

stížnost nebo nereagovat vůbec, přebírá odpovědnost při možném poškození dobrého 

jména České televize se všemi právními důsledky.  

6) Při posuzování stížností je třeba nalézat rovnováhu mezi vstřícným reagováním na 

stížnosti diváků a potřebou zajistit soustředění zdrojů na aktuální obsah výroby a 

vysílání, poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a na obsahu webu 

České televize.  

 

článek 4 

Náležitosti stížností a lhůty pro podání stížnosti  

1) Stížnost musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení a kontaktní adresu stěžovatele, který je fyzickou osobou, případně 

jeho adresu pro doručování. U stěžovatele, který je právnickou osobou, pak 

obchodní firmu a sídlo, případně adresu pro doručování,  

b) stížnost se musí týkat činnosti České televize, upozorňovat na jeden problém a 

uvádět aspekty, které stěžovatel požaduje posoudit, 

c) datum, kdy došlo k události nebo jednání, kterých se stížnost týká; bez uvedení data 

lze podat jen stížnost obecného typu.  

2) Stížnost je možno učinit pouze písemnou formou (doporučený dopis) nebo elektronicky 

prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách České televize v záložce Vše o ČT, 

sekce kontakty https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kontakty/, nebo písemně na 

adresu info@ceskatelevize.cz.  

3) Stížnost nesmí obsahovat více než 1000 slov. Delší stížnosti jsou přípustné jen 

výjimečně, s uvedením důvodů a krátkého shrnutí v délce jedné normostrany.  

4) Stížnost je třeba podat do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byl pořad nebo jiná část 

programu odvysílána nebo poprvé uveřejněna na webu České televize nebo do 15 

pracovních dnů ode dne, kdy došlo k jednání nebo chování, na které si divák stěžuje. 

Pokud stěžovatel zašle stížnost později a nezdůvodní, proč takovou stížnost zasílá 

opožděně, Česká televize odmítne vyřídit stížnost jakožto opožděnou. Česká televize 
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rovněž odmítne vyřídit stížnost jakožto opožděnou, pokud shledá důvody opožděného 

podání jakožto nepodstatné.  

5) Česká televize může prošetřit stížnost podanou i po zmeškání lhůty uvedené v odstavci 

4, pokud dospěje k závěru, že jde o stížnost závažnou a že je efektivní a nezbytné 

stížnost prošetřit a rozhodnout o ní. 

6)  Stížnost vyřizuje Česká televize zpravidla do 60 kalendářních dnů ode dne doručení 

stížnosti České televizi; jde-li o případy složitější, lze tuto lhůtu překročit. 

článek 5 

Rozhodnutí o stížnosti a vyrozumění o jejím vyřízení 

1) Pokud Česká televize shledá, že stížnost je důvodná nebo částečně důvodná, je povinna 

učinit bezodkladně nezbytná opatření k nápravě, je-li to možné. S věcným obsahem 

stížnosti a opatření k nápravě je seznámen pracovník na prvním stupni řízení a 

ombudsman. 

2) Česká televize vyřizování stížnosti zastaví: 

a) jestliže stěžovatel, kromě stížnosti doručené České televizi, zjevně podal ve stejné 

nebo obdobné věci ještě stížnost nebo podání Radě pro rozhlasové a televizní 

vysílání nebo žalobu k soudu,  

b) jestliže byla doručena České televizi stížnost poté, co bylo rozhodnuto soudně nebo 

v řízení o přestupku ve stejné nebo obdobné věci téhož stěžovatele, 

c) jestliže stěžovatel, kromě stížnosti doručené České televizi, podal ve stejné nebo 

obdobné věci ještě žádost o informaci nebo stížnost podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím, 

d) jestliže stěžovatel, kromě stížnosti doručené České televizi, podal žalobu k soudu 

na uveřejnění odpovědi nebo žalobu na dodatečné sdělení nebo žalobu na ochranu 

dobré pověsti nebo na ochranu osobnosti. 

3) Česká televize stížnost odmítne:  

a) jestliže se stížnost netýká podstatného porušení povinností České televize 

stanovených zákonem nebo Kodexem České televize, 



86 

 

b) jestliže stížnost obsahuje hanlivý nebo urážlivý text. Pokud stěžovatel podá 

stížnost znovu, avšak bez hanlivých a urážlivých výrazů, bude se jí Česká 

televize zabývat, 

c) jestliže je stížnost prokazatelně triviální, neodůvodněná, hypotetická, 

opakovaná či jinak kverulantská a šikanózní, 

d) jestliže stížnost není opodstatněná. 

4) Jestliže byla stížnost podána osobou, která je v konkurenčním vztahu k České televizi, 

je oprávněna Česká televize stížnost odmítnout nebo jí odložit, pokud je zjevné, že cílem 

stížnosti není upozornění na nedostatky České televize a jejich náprava. 

5) Pokud bylo řízení o stížnosti definitivně zastaveno, nelze se jí zabývat znovu. 

6) Pokud byla stížnosti již jednou definitivně odmítnuta, nelze se jí zabývat znovu. 

7) Pokud Česká televize obdrží stížnost, která se týká již jednou posuzované věci, může 

odkázat na již vyřízenou stížnost.  

8) Jde-li o více stížností, týkajících se téhož problému, může Česká televize posoudit 

stížnosti společně  

9) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo 

přestupek není tímto dotčena. 

10) O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel vyrozuměn. 

Článek 7 

Odvolání k ombudsmanovi České televize 

1) Proti rozhodnutí o stížnosti se lze odvolat k ombudsmanovi České televize. 

2)  Odvolání k ombudsmanovi je třeba podat prostřednictvím elektronického formuláře 

uveřejněného na webových stránkách ombudsmana nebo doporučeným dopisem a 

požádat o přešetření stížnosti. Odvolání proti vyrozumění o vyřízení stížnosti je třeba 

podat do 10 pracovních dnů ode dne doručení vyrozumění o vyřízení stížnosti. 

3) Odvolání proti vyrozumění o vyřízení stížnosti musí obsahovat číslo jednací, pod 

kterým byla stížnost vyřizována, datum vyřízení, přesnou odpověď Diváckého centra, 

stručné a jasné vysvětlení, proč není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen a 
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označení aspektů, které požaduje přešetřit. Ombudsman České televize není oprávněn 

zabývat se novými důvody, které nebyly uvedeny ve stížnosti, která je předmětem 

odvolání. 

4) Ombudsman v odvolacím řízení zvažuje, zda odvolání je věcně správné, přiměřené a 

nákladově efektivní. Pokud dospěje k závěru, že odvolání je důvodné, věc vrátí 

Diváckému centru, v ostatních případech odvolání zamítne. Odvolání rovněž 

zamítne, pokud neobsahuje podstatné záležitosti obecného významu.  

5) Ombudsman není oprávněn zabývat se odvoláním, pokud zjistí, že věc je případně 

byla předmětem právní korespondence České televize nebo má být posuzována 

Radou pro rozhlasové a televizní vysílání či jiným orgánem veřejné správy.  

6) Odvolání vyřídí ombudsman České televize zpravidla do 30 kalendářních dnů od 

doručení odvolání.  

7) Ombudsman čtvrtletně zpracovává pro generálního ředitele zprávu o vyřízených 

odvoláních, věcném obsahu a trendech stížností.  

8) Ombudsman je povinen poskytnout úseku mediálního práva a smluvních vztahů 

potřebnou součinnost při vyřizování podání uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b), d), e), 

g), h), i). 

článek 8 

Stížnosti adresované Radě České televize 

1) Vyřizování stížností, které spadají do působnosti Rady České televize (§ 8 zákona o 

České televizi) se řídí postupem, který schválila Rada České televize. 

2) Stížnosti adresované Radě České televize doručuje příslušná podatelna Radě České 

televize obratem. 

3) Pokud není stížnost adresována Radě České televize, avšak týká se její výlučné 

působnosti, je bez zbytečného odkladu postoupena Radě České televize. 

4) Pokud Rada České televize obdrží stížnost, která nespadá do její působnosti, předá ji 

Diváckému centru. 

zdroj: Ombudsman ČT, 1996–2021. Česká televize [online]. Praha: Česká televize [cit. 2021-

04-16]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ombudsman/ 
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Příloha č. 8: rozhovor s Milanem Pokorným, 9. července 2020 

Ombudsmanem Českého rozhlasu jste se stal v roce 2016, s jakou vizí jste sem 

nastupoval? 

Já jsem předtím pracoval v týdeníku Rozhlas jako šéfredaktor s rozhlasem jsem spjat 30 let. 

První příspěvek pro rozhlas jsem napsal v roce 1984 nebo 85, to byly stránky pro dobrou noc. 

Od té doby jsem pro rozhlas něco psal, nebo jsem psal o něm knížky a stovky článků a 

odborných studií. Od roku 1990 jsem pracoval v týdeníku Rozhlas. V roce 97 jsem na chvíli 

odešel a v roce 2006 jsem se vrátil a v roce 2016 mi generální ředitel René Zavoral zavolal, 

když jsem jel učit na Jihočeskou univerzitu a říká mi: Vy víte že jsem měl ve svém programu, 

když jsem kandidoval na generálního ředitele taky zřízení postu ombudsmana Českého 

rozhlasu. A předpokládal jsem, že mě informuje o tom, kdo to je, abych s ním udělal rozhovor. 

A on mi do toho telefonu řekl, já jsem s tím myslel na Vás, protože Rádio znáte, píšete o něm, 

znáte ty lidi, ale zároveň nejste členem struktury Českého rozhlasu. Pro mě jste ten člověk, 

který by to mohl dělat. První moje věta byla, já nejsem právník, tak to bych asi nemohl dělat. 

Ale on mi řekl, že tu je případně právní oddělení, a to by se mnou mohlo případně věci 

konzultovat. Takže jsem si s ním dal schůzku a vzal jsem to. Abych Vám řekl pravdu, do té 

doby jsem o tom nepřemýšlel a neměl jsem žádnou konkrétní představu, co by ombudsman 

Českého rozhlasu měl splňovat a jaký by měla být jeho náplň práce. Pak jsme začali připravovat 

statut ombudsmana, což je základní dokument, z kterého vycházím, od kterého se vyvíjí moje 

práce každodenní. Podle něho hodnotím jednotlivá podání, buď je odložím, nebo na ně reaguji, 

nebo odpovím, že podle statutu ombudsmana netýká Českého rozhlasu. Ten statut je postaven 

tak, aby respektoval platnou mediální legislativu v tomto státě. Tady narážíme na jeden 

podstatný problém, na který občas posluchač upozorní, a to je problém mediální legislativy, 

která vznikla na začátku 90. let v době, kdy se tvořil duální mediální systém. Ta legislativa 

počítá s veřejnoprávními médii, která jsou kontrolována mediálními radami  pak je tady ještě 

rada pro rozhlasové a televizní vysílání což jsou nějaké orgány, které mají jisté pravomoci 

dejme tomu správní, právní a mají nějaký systém sankcionování, který je respektován a pak je 

tady ombudsman, který v tom legislativním systému nebyl zakotven, nemá pravomoci dané 

zákony, má pouze pravomoci dané interním předpisem Českého rozhlasu, které jsou v podstatě 

takové, že spíš než orgán dohlížecí nebo rozhodovací nebo trestající je to mediátor. Spíš než 

dozorce nebo advokát je to zprostředkovatel. Pro mě je ombudsman Českého rozhlasu, v té 

legislativní situaci, ve které jsme, smiřovatel rozporů mezi posluchači a Českým rozhlasem. 
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Říkal Vám na té schůzce generální ředitel ČRo, co by si představoval, že by vaše funkce 

měla splňovat? 

Stížnosti diváků, které docházely nebo docházejí na stovky adres pracovníků Českého rozhlasu, 

nejsou vždycky reflektovány. Je to přirozené. Člověk chce věci, které se mu podaří prodat a ty 

které ne si spíš nechat pro sebe. To je normální, je to prostě lidská vlastnost. Generální ředitel 

měl představu, že by měl být bod, kde by se ty negativní reakce soustřeďovaly a jeden úřad, 

jeden člověk by s nimi pracoval vyhodnocoval je a předával je dál. Ne snad proto aby byl někdo 

trestán, ale aby byly odstraněny systémové problémy. Aby věci, které prostě nefungují a ty 

posluchači na ně upozorní, aby šli dopředu. Dá vám konkrétní případ. Když loni na jaře Dvojka 

měnila schéma – byl to opravdu veliký zásah do programu té stanice, Dvojka má velmi 

konzervativní základnu – myslím, že se mu to povedlo poslechovost šla nahoru, ale znamenalo 

to částečnou změnu posluchačské skupiny. A ta stávající skupina posluchačů, ta konzervativní 

starší část, to nesla nelibě. A šli na mě stovky stížností. Pravda je, že jsme tehdy s vedením 

Dvojky často mluvili a rychle jsme spolu reagovali na tu kritiku a Dvojka rychle za pochodu 

určité věci měnila.   

Podařilo se za tu dobu, co jste ve funkci, ustanovit, že něco jako ombudsman v Českém 

rozhlase funguje a s pracovníky rozhlasu komunikuje? 

Teď se dostáváme k tomu, jakým způsobem pracuji. Moje práce vypadá tak, že přijímám 

podněty posluchačů mailem, dopisy telefonáty a osobními kontakty. Každý ten podnět má své 

identifikační číslo musí být vyřízený musím na něj odpovědět. Je to všechno doloženo a vedení 

si to může zkontrolovat. Nemůže se stát, že ten, kdo se na mě obrátí nedostane zpětnou vazbu. 

Mám neustále schůzky s pracovníky Českého rozhlasu, kde ty věci ověřuji dohledávám, 

kontroluji. Snažím se vyřešit tu věc ve prospěch posluchačů – někdy nemám pravomoc ten 

problém posluchačů vyřešit. Z reakcí, které mám, usuzuji, že ombudsman Českého rozhlasu je 

vnímána jako potřebná věc. Zatím jsem se nesetkal ze strany pracovníků rozhlasu s negativní 

reakcí. Občas slyším něco jako, jsme rádi, že je tady někdo, kdo to za nás vyřeší. Je poměrně 

časté, že pracovníci Českého rozhlasu mi předávají svoji komunikaci s posluchači, kterou 

nechtějí vést, protože je problematická ty lidé jsou agresivní. Jsou to ty typy grafomanů a téměř 

až psychicky labilních jedinců, a to já beru na sebe, radím se s krizovým psychologem nebo 

s právníky. Taky proto si myslím, že pozici ombudsmana nezpochybňují. Možná si část z nich 

myslí, že je pro jejich práci nepotřebná. Což je klidně možné, že ten konkrétní člověk by 

ochuzen nebyl. Ale v zásadě to chápou jako v zásadě určitou pomoc.  
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Český rozhlas je komplexní médium veřejné služby a nabízí kromě mluveného slova i 

hudbu, psané slovo a další složky, odráží se to nějak na tom, jak vnímáte svou roli? 

Považujete se sám za součást novinářské sféry, nebo nějak jinak? 

Já jsem byl zvyklý celý život psát. Napsal jsem články, odborné studie a knížky o literární a 

mediální historii. Když jsem přišel na pozici ombudsmana, myslel jsem si, že se tato moje role 

uzavřela a že moje psaní skončilo. Ale pak jsem si uvědomil, že píšu ještě víc než předtím. 

Novinařina to není, i když mám web, kam píšu a který je poměrně sledován. Za novinařinu to 

ale nepovažuji – považuji to za další formu služby Českého rozhlasu. Není to fráze, ale neumím 

to říct líp. Rozhlas mám rád už od dětství a velkou část života jsem mu věnoval i profesně. A 

to, co dělám teď považuji za vyvrcholení celoživotní práce pro rozhlas. Nemůžu říct ani 

novinařina, ani úředničina, ale je to prostě specifická funkce, kdy rozhlas vnímám jako celek 

od střih až po právní aspekty. A to je pro mě obrovskou radostí a splnění všeho, co jsem od 

svého profesního života mohl chtít. 

Kolik teď aktuálně řešíte dotazů? Kolik lidí Vám měsíčně napíše? 

Od začátku roku je to zhruba 950. Každý rok to narůstá. Loni to bylo kolem 1850. Není ale 

důležitý počet. Jeden dopis může mít šest podnětů, které musíte řešit. Nejsou do toho započítány 

telefonáty ani osobní setkání, takže reálně je těch věcí, které řeším, řekněme dvojnásobek. 

Kolik těch dotazů se týká zpravodajství a publicistiky? 

To je nárazové. Těžko říct na procenta, záleží na tom, co zrovna převládá ve společnosti. V těch 

loňských letech to bylo zhruba 30 procent.  

Dá se říct, kde je ta kritika nejostřejší? Je to právě ve zpravodajství a publicistice? 

To se asi říct nedá. Můžete mít velmi ostrý dopis nebo telefonát, který se týká kultury 

mluveného projevu. A je to velmi osobní a Český rozhlas podle takových lidí má být uzavřen, 

protože kazí kulturu národa. A jiný člověk si stěžuje, že je malý podnikatel a píše mu rozhlas, 

že má zaplatit poplatek, i když on už firmu zrušil. A půl hodiny mi nadává, že jsme lumpové. 

A pak jsou případy, kdy se lidé velmi agresivně a asertivně vyjadřují ke zpravodajství a 

publicistice. Sílí ve mně jeden závěr. A ten zní, že není možné mluvit o tématech, která se týkají 

politiky a veřejného života o pravdě, ale o shodě. Protože dnes a denně se setkávám s tím, že 

mi lidé píšou pište pravdu, vysílejte pravdu vy lžete. Ale většinou jde o komentářové rubriky, 

publicistické rubriky, kde se vyjadřuje názor a kde se nelže, pokud nejde o vědomé zkreslení 

faktů, a to se stává opravdu málokdy. Ale protože se ten názor neshoduje s názorem toho 
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stěžovatele tak je to lež. Druhá věc je, že se stává, že mi posílají různé informace 

z dezinformačních webů a říkají vysílejte pravdu, protože my ji známe. A tam je mým cílem 

jim vysvětlit, jak funguje ověřování informací a tak dále a pak toho většinou nechají. Ten 

základní rozpor mezi pravdou a shodou ten tu zůstává. Shodou myslím, že když se většina lidí 

v této zemi na základě nějakého konsensu ve volbách shodnou, že jejich vláda bude vypadat 

takhle, tak kde je pravda? Že ten, kdo je premiérem je špatně nebo dobře? Vybrala si ho většina 

lidí, takže je to prostě shoda. Já si o něm můžu myslet co chci, ale to není pravda nebo lež, to 

je názor. A mezi názorem a pravdou je trvalé napětí, které já tu dnes a denně řeším. To vidím 

jako základní věc, která je neodstranitelná, protože vyplývá z rozdělení společnosti na různé 

skupiny. 

Jak moc je v silách jednoho člověka tohle všechno vyřešit, aby měl pocit, že tu práci odvádí 

dobře? 

Jde to. Tohle to je častá otázka lidí, kteří vědí, co dělám. První, co je napadne je, jak to můžeš 

vydržet. Je pravda, že se na mě soustředí hodně negace. Tahle práce je hodně nekomfortní 

v tom, že běžný pracovník Českého rozhlasu něco vytváří, nějakou pozitivní hodnotu. Já jsem 

v podstatě v situaci, že se na mě soustřeďuje kritika, negativní hodnota toho, co se nepovedlo. 

Řekl bych, že jsem povaha, která to k sobě nepustí natolik, abych to řešil i doma. Řeknu vám 

konkrétní příklad. Když jsem mluvil s profesorem Kouteckým, tak mi řekl, že když začínal na 

dětském onkologickém oddělení, tak mu zemřelo 90 procent dětí. Ptal jsem se ho, jak to může 

vydržet? A on mi řekl, že ho držel počet dětí, které zachránil. A když končil práci tak se to 

otočilo a 90 procent dětí přežívalo. Pro mě je důležité, že prospívám tomu rozhlasu jako celku. 

A ty jednotlivosti mi nevadí. Baví mě, že tahle instituce ctihodná, která je tu skoro sto let, že jí 

nějakým způsobem prospívám. 

Máte pocit, že se veřejná debata v posledních letech vyostřila? 

Často si říkám, že ta agresivita posluchačů narůstá, ale nevím, jestli je to objektivní fakt. 

Nemůžu říct, že by konkrétní volby znamenaly, že se agresivita zvyšuje. Obecně můžu říct, že 

to prostředí anonymity sociálních sítí znamená, že ta agresivita je velmi, velmi vysoká. Řeknu 

vám to takhle. Když mi ten člověk napíše opravdu hnusný mail, kde je vidět, že je to frustrace. 

Já si dám tu práci, že mu odpovím slušně, korektně, vysvětlím mu ty věci, tak se pak stane, že 

ten člověk vychladne, omluví se mi vezme na sebe vinu, že to tak nemyslel a že si váží, že jsem 

mu odpověděl. Někdy se domluvíme, sejdeme se a ten člověk je úplně jiný, protože ten osobní 

kontakt je úplně jiný. Takže já si nemyslím, že agresivita je věc, která by měla určovat 
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společenské kontakty, protože když chcete, tak se ji můžete vyhnout. Já třeba Facebook ani 

Twitter nemám – to jsem si dohodl na začátku práce v Českém rozhlase. Mojí doménou jsou 

maily, dopisy, telefonáty a osobní kontakt. Ombudsman by dle mého názoru neměl vstupovat 

do toho anonymního prostoru. Takže ta agresivita je dle mého vážný problém, ale nepřičítal 

bych ho současné politické reprezentaci. 

Není Vám občas líto, když se zaměstnanci Českého rozhlasu dostávají na sociálních sítí 

do střetů s lidmi? Nechcete, aby s tím radši chodili za Vámi, abyste to pomohl vyřešit? 

Ten ombudsman je institut, který jak jsem říkal nebyl ani v legislativě ani v pravidlech Českého 

rozhlasu – musela se tak vytvořit na zelené louce. Pořád se tak ta funkce vyvíjí a upravuje. A 

ta paralela ombudsmana a dalších komunikačních kanálů ta tu je a nedá se odstranit. Takže mi 

to líto není a myslím si, že když si každý člověk vede komunikaci v rozsahu, v jakém mu to 

vyhovuje, tak je to v pořádku. Tento institut ombudsmana je tu od toho že ti posluchači se baví 

vlastně s institucí, ne s konkrétním člověkem. Já i proto podepisuji odpovědi oficiální hlavičku, 

byť nejsem mluvčí Českého rozhlasu. A to zdůrazňuji v těch odpovědích. Ale moje odpovědi 

jsou svým způsobem chápané i jako odpovědi Českého rozhlasu. Není zřídka, že se na mě obrátí 

i posluchač s tím, že se pokusil komunikovat s dvojkou, nebo se zpravodajstvím a oni mu 

odpověděli takovým způsobem, že to nemá smysl. Takže v takovém případě jsem vlastně další 

instance, na kterou se lidé obrací. Koneckonců byli tady i Arméni, kteří chtějí rozvíjet a změnit 

definici médií. A sem přišli mimo jiné proto, že chtějí v Arménii také zavést mediálního 

ombudsmana po vzoru Českého rozhlasu. 

Máte tím pádem pocit, že je v Česku prostor pro to, aby ombudsmany zavedla i další 

soukromá média? 

To nedokážu posoudit. A to hlavně proto, že tady na to není vytvořena legislativa a nejsem na 

to kvalifikován. Můj soukromý názor je to, že nejsem přesvědčen, že soukromá média tu 

instituci potřebují. Vysvětlím Vám proč. Média veřejné služby, a mluvím teď hlavně za rozhlas, 

podle mých zkušeností z mé kariéry a teď z pozice ombudsmana, vnímám jako unikátní národní 

instituce. Jako je tady Národní galerie, Národní muzeum, prostě jedinečné instituce, které mají 

nějaký formativní, kulturotvorný, hodnototvorný charakter pro českou společnost, tak podobně 

je vnímán, aspoň podle mé agendy, i Český rozhlas. Je vnímán jako instituce, která má za úkol 

dbát na rozvoj a udržování jistých referenčních hodnot. A tím myslím úroveň jazykového 

projevu nebo bezpečný prostor zpravodajství, tedy že, co uslyším v Českém rozhlase to je 

pravdivá, ověřitelná, informace. Nevím, jestli to je podobné i v dalších evropských zemích, ale 
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v České republice, troufám si tvrdit, to tak funguje. Český rozhlas je něco jiného než frekvence 

1 a to je důvod, proč jsou na něj větší nároky na kvalitu a vyžadují po něm to, co od soukromých 

rádií nevyžadují. A tyto věci nebudou psát jednotlivým redaktorům, ale právě ombudsmanovi, 

protože tam cítí, že je to ta platforma, ke které se můžou vztáhnout. A to si myslím, že je důvod, 

proč ta soukromá média ani necítí potřebu takovou funkci založit, protože ji vlastně nepotřebují. 

Věříte, že ta funkce vydrží i do budoucna?  

Pokud bude Český rozhlas kontinuálně rozvíjet, tak si myslím, že není důvod ten institut rušit. 

Je praktický, osvědčil se a není důvod, aby to budoucí vedení udělalo. Ale může se stát leccos. 

Víme, že část politické scény chce omezit vliv veřejnoprávních médií, nebo jejich financování. 

A můžou se změnit i normy Českého rozhlasu, může dojít k šetření na různých místech. Ale to 

jsou ty situace, které nás naučil vnímat koronavirus – jsou to situace, které nechceme 

neočekáváme, ale stát se můžou kdykoliv.  

Je tedy podle vás ombudsman součástí veřejnoprávní odpovědnosti a nabídky Českého 

rozhlasu? 

Ombudsman Českého rozhlasu je definován jako prostředek ke zkvalitnění dialogu mezi 

Českým rozhlasem a veřejností. A v době, kdy komunikace mezi subjekty je prvořadá věc, tak 

v této situaci není náhoda, že jak Český rozhlas, tak Česká televize k vytvoření těchto postů 

došli. A řekl bych, že spíš evolučně k tomu dospěli, že to vedení si řeklo, že tento institut je 

důležitý. Samozřejmě, mohlo se taky stát, že bych se sem posadil do kanceláře a pak bych čekal, 

až bude mít někdo zájem o moji práci. A pak za tři měsíce bychom to zavřeli a řekli byl to omyl. 

A negativní reakce mohla být i od zaměstnanců rozhlasu, že by mě brali jako policajta, kdo je 

kontroluje a kdo jim komplikuje život. Bude mít například nepřiměřené nároky. Ale to se 

nestalo, ukázalo se, že veřejnost zřejmě ombudsmana potřebuje. Což je pro mě docela argument 

pro tu funkci. Na druhou stranu to nechci přeceňovat, ombudsman není středobod vesmíru. Ale 

z reakcí posluchačů vnímám úctu, ne snad k mé osobě, ale k té instituci. A to je kvalita, která 

je podle mého nepřenositelná. Já jsem si svoji roli definoval tak, abych tu byl hlavně od toho 

pomáhat posluchačům – to je na prvním místě. Až na druhém je pomoc Českému rozhlasu. 

V průběhu toho dialogu s posluchači zjišťuji, a snažím se to i předat, že jsme na jedné lodi, že 

všichni chceme to samé – a to, aby se zlepšil Český rozhlas jako instituce. A občas to 

samozřejmě nejde, ale tato starost veřejnosti, aby to rádio se zlepšovalo, to je ten hlavní důvod, 

proč tu ombudsman je. 



94 

 

Rád bych se ještě dostal k jednomu Vašemu dopisu od čtenářů, ke kterému jste se 

vyjadřoval na stránkách Českého rozhlasu. Jde o příspěvek: Kritika vlády ve vysílání 

ČRo Zaujal mě konec toho dopisu. Cituji: „Píšu to, aniž očekávám nějakou změnu, tak se 

omlouvám za ztracený čas při čtení tohoto příspěvku. Bohužel nemám jinou cestu. Na webu 

nikde hodnocení posluchačů nemáte. Nebo jsem ho nenašel?“ Ten posluchač na jednu 

stranu silně Český rozhlas kritizuje, ale zároveň se Vám omlouvá za ztracený čas a je rád, 

že se Vám může ozvat. Tak jste Vy rád, že Vám chodí i takové dopisy? 

Jsem rád a řeknu Vám proč. Jeden z aspektů mojí práce je i mediální vzdělávání. Nemám 

možnost ani čas vzdělávat veřejnost ale dělám každý den tímto způsobem takové malé krůčky 

ke vzdělávání jednotlivců. Oni by chtěli, aby Český rozhlas říkal to, co si oni myslí. A já se jim 

snažím vysvětlit, že rozhlas si platí všichni a že musí přinášet co nejširší záběr. A že nikdy 

nemají chtít vládní rádio, protože se jim to časem tvrdě vymstí. A pak je tu už ta zmíněná 

publicistická sekce a tam se občas stane, že ty komentáře několik dní za sebou jsou třeba vůči 

vládě negativní. Je tam nejdřív proti Babišovi, pak proti Schillerové, pak proti Zemanovi a je 

to velmi monotematické. Teď jak z toho ven, protože část lidí to cítí úkorně, že se vláda 

nepochválí a je kritizována. Pro mě je to celkem vážné, protože si říkám, jestli si tím to Rádio 

dlouhodobě nepodřezává větev. A došel jsem k závěru, a to píšu i posluchačům, že je to 

obhajitelné, protože novinář má hlavně upozorňovat na problémy. Ale furt o tom vedu 

s posluchači debatu. A občas se mi stane, že když jim ten pohled vysvětlím, tak je přivedu na 

myšlenku, že pluralitní společnost je vlastně dobrá věc. Stojím si za tím, že je to nejlepší věc, 

kterou lidstvo vymyslelo. Je to takové náměstí, kde spolu lidé musí mluvit, i když mají jiné 

názory a jiné argumenty a my jako moderátoři jsme tu od toho, abychom udávali pravidla té 

debaty. Ale kdyby se stalo, že bychom je sami porušili nebo nějakou stranu zvýhodnili, tak 

bych byl první, kdo by se proti tomu ozval. A tohle vysvětluji těm lidem pořád dokola. A stojím 

si za tím, že Rozhlas je právě takové náměstí. 
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Příloha č. 9: Rozhovor s Čestmírem Fraňkem, 16. prosince 2020 

Jak jste se stal ombudsmanem České televize? 

Mě ředitel České televize oslovil asi z toho důvodu, že v televizi pracuji velmi dlouho, znám 

vnitřní postupy a mechanismy a byl jsem zástupcem šéfredaktora zpravodajství, takže jsem měl 

nemalou zkušenost se stížnostmi jak od politiků, tak od občanů. Takže jsme se nakonec dohodli 

s tím, že ta funkce byla velmi nová. V projektu pana generálního ředitele je to obecně 

definováno na pár řádcích. Takže když jsem nastoupil, tak jsme teprve dotvářeli to místo a jak 

ten ombudsman bude fungovat. Z toho vyplynulo Rozhodnutí generálního ředitele číslo 10 

z roku 2018, které se dá najít na stránkách televize. A tam se píše o způsobu komunikace 

s diváky České televize. A jedna celá kapitola se věnuje ombudsmanovi České televize. Na 

rozdíl od rozhlasu, kde je ombudsman součástí týmu, který odpovídá na dotazy diváků, tak tady 

je první instancí divácké centrum České televize. Je to dané i tím, že do České televize chodí 

násobně více dotazů. Tiskové centrum jich vyřizuje přes sto tisíc ročně. A teprve pokud divák 

není spokojený s odpovědí diváckého centra, tak napíše ombudsmanovi a ten se to pokusí 

vyřešit. Mám tak pravomoc vydat finální stanovisko za Českou televizi. Divák se pak může 

obrátit ještě na radu České televize. Já jsem podřízen pouze Generálnímu řediteli. Já ale nejsem 

obhájce České televize. Jsem od toho, abych se na to podíval nezávisle. Mám také stránky, kde 

občas zveřejňuji dopisy diváků a kde jim občas dávám za pravdu. Jinak by ta funkce neměla 

žádný smysl a nehájil bych ani dobré jméno České televize. 

Kde jste se inspirovali při vytváření funkce ombudsmana pro Českou televizi? 

Inspirovali jsme se především u BBC, ale zároveň jsme funkci tvořili z logiky věci tak, aby 

vyhovovala především České televizi a našim podmínkám. Zároveň jsme se dívali i na historii 

této funkce i mimo média třeba ve Švédsku. Takže jsme vycházeli i z toho, k čemu by takový 

ombudsman měl být, aby to nebylo jen další místo, kam se píšou stížnosti, ale aby to mělo 

nějakej větší smysl. A mělo to i další důvod. V době sociálních sítí a e-mailů je cílem i to, 

ulehčit práci těm tvůrčím pracovníkům. Dvacet let jsem dělal i dramaturga a vím, jak složité je 

zároveň odpovídat kvalifikovaně na dotazy diváků. Teď mluvím zvlášť o zpravodajství a 

publicistice, kdyby měl Marek Wollner, nebo Václav Moravec odpovídat všem divákům, tak 

by to stálo strašně času, takže se jim snažím i ulehčit jejich práci. Další věc je ta, že ti diváci, 

především ti šikanózní, napíšou na třicet různých adres. Což je taky jeden z bodů toho 

zmíněného rozhodnutí Generálního ředitele – kdo na co odpovídá. Pokud se někdo z redaktorů 
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nebo kdokoliv rozhodne odpovědět sám, tak také za danou konverzaci přebírá odpovědnost. 

Takže většina z nich se naučila to předávat mně a já mluvím už za institut ombudsmana. 

Řekl byste tím pádem, že ombudsman přispívá k plnění veřejnoprávní funkce televize? 

Minimálně pokud existuje zásada v soudnictví, že musí existovat několik stupňů soudů a ten 

obviněný má možnost se odvolat, tak by to tak mělo být i u veřejnoprávní instituce. Ta možnost 

dovolání smysl má i pro diváky, obzvlášť když vidí, že občas jim dám za pravdu. Takže určitě 

bych řekl, že to smysl má. 

Jaká byla vize pro ombudsmana České televize. Jak by Vás měli vnímat zaměstnanci a 

diváci? 

Asi je stále část i zaměstnanců, kteří neví, co ombudsman je. Část zaměstnanců si mě plete 

s odborovou organizací. Já jsem si také tu funkci hodně přizpůsobil sobě. Neodpovídám 

úředním jazykem, který ani moc neumím a snažím se odpovídat věcně a lidsky a jako novinář. 

Takže je možné, že kdybyste mluvil s jiným ombudsmanem, tak by ty odpovědi byly výrazně 

jiné. Mám rád i televizi a hledám možnosti, jak zajistit její dobré jméno a zlepšovat jí. Kdyby 

to měla být jen její obrana, tak to by mě nebavilo. 

Jak se naučili lidé České televize využívat služby ombudsmana? 

Tak děje se to, ale každý redaktor novinář má svoje ego, takže kdo chce tak si odepisuje sám, 

nebo si to dává na sociální sítě a tam já nevstupuji. I tam ale platí základní myšlenka, že člověk 

by se i tam měl chovat a vystupovat za Českou televizi. Já osobně jsem pro co nejstřídmější 

vyjadřování na sociálních sítích, ale to je už každého věc – dokud tedy nějak výrazně nenaruší 

postavení televize. 

A stalo se někdy, že vyjádření redaktora České televize na sociálních sítích se pak odrazilo 

i ve stížnostech diváků? 

Ano to se stalo dám Vám konkrétní příklad. Jakub Železný před nějakým časem na Twitteru 

uvedl, že pokud přijde do studia komunista, který by urážel Miladu Horákovou, tak by ho 

vyhodil. A konto toho začnou chodit stížnosti na televizi, co si to Železný dovoluje. Takže 

taková věc vždycky vyvolá reakci, která už nemusí být ani na sociálních sítích, ale jde to 

klasickými kanály. A samozřejmě Divácké centrum si s takovou věcí nemůže poradit, protože 

nemá ten řekněme nadhled nebo širší pohled. Když jsme mluvili o těch číslech, tak já mám 

letos zatím pět set podnětů. Ale někdy odpovídám na jeden podnět třeba deset dopisů. Ale to si 

myslím, že je zase moje výhoda, že se do těch věcí můžu položit osobně, díky mým 
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zkušenostem s tou prací. Ale abych se vrátil k té Vaší otázce, tak ty impulsy ze sociálních sítí 

se do České televize pak bohužel vracejí jinou cestou a dochází až ke mně. 

Měla by Česká televize být aktivnější v komunikaci se čtenáři na internetu? 

Tohle asi není otázka na mě, ale lze předpokládat, že kdyby to tak bylo, tak by se tím někdo 

musel zabývat. A ten někdo by asi zase musel být člověk, který se věnuje televizi a rozumí jí. 

My teď řešíme i to, jak vůbec řešit vztah rady České televize a korespondence rady.  To není 

úplně vyřešené. Já jsem samozřejmě rychlejší než rada, protože už z principu té funkce musím 

být, takže na nějaké kauzy, které začala řešit rada, tak jsem já už předtím reagoval. A občas 

jsme se sešli a rada se seznámila s tím, jaký má ombudsman na věc názor. Na druhou stranu, 

pokud přijde nějaký problém výhradně na radu, tak já na něj reagovat nemohu. Ale i můj vztah 

s radou se zatím vyvíjí, je možné, že až bude jiný ombudsman, tak ten vztah se bude vyvíjet 

zase jinak a vytvoří se nějaký standard. Já ale nemám jiného nadřízeného než generálního 

ředitele, kterému píšu měsíční zprávy, co zrovna řeším. Znovu zároveň opakuji, že nejsem 

apologet České televize, jsem apologet veřejnoprávní služby. Česká televize dělá spoustu věcí, 

se kterými třeba osobně nesouhlasím a nemám problém to napsat. Abych byl konkrétní, teď mi 

napsala nějaká paní profesorka, že ta úroveň jazyka je strašná. 

Ano zrovna to jsem četl. První dva její e-maily vůči Vám byly silně asertivní, ale pak to 

znělo, že je vlastně za společnou konverzaci ráda. 

Ano přesně tak oni jsou rádi za zpětnou vazbu. Už jen ta reakce je pro veřejnost uspokojující. 

Ale já se taky snažím komunikovat racionálně a věcně. 

A je právě řešení těch řekneme sporů nebo stížností a snaha o jejich nápravu to hlavní, 

čím by se ombudsman měl zabývat? 

Já bych řekl že ano. Kdyby hlavní bylo jen odpovídat na dotazy, tak to nemusí dělat ombudsman 

a stačí tiskové centrum. Samozřejmě záleží na kvalitě těch odpovědí, ale ten smysl, že se dá 

zjednat náprava, že se dá něco změnit, tak to mi opravdu připadá to hlavní. A snad že i dovnitř 

televize dokáže tato funkce něco změnit. Když například dám vědět, že už mi kvůli tomu psalo 

pět lidí, tak tím snad dám najevo, že to je třeba opravdu problém. 

Mluvili jsme o diváckém centru, která je v případě České televize prvoinstančním místem 

pro diváky. Jak velký je to filtr? Kolik lidí je třeba nespokojených s tou odpovědí, nebo 

cítí, že by se k tomu měl vyjádřit i ombudsman? 
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Jak říkám letos mám zatím pět set jednacích čísel. Teď jde o to, jestli se tím dá vyjádřit míra 

spokojenosti s diváckým centrem. Spousta lidí ani institut ombudsmana nezná – spousta diváků 

určitě nenavštíví stránky České televize, aby zjistila, že tady něco takového vůbec je. Ale loni 

jich bylo 250 letos tedy 500, takže asi ta obliba roste. Ale nedokážu říct, jestli běžný divák ví, 

že ombudsman existuje. 

Je to něco, co by Česká televize měla změnit? 

Divácké centrum při těch odpovědích píše, že je možnost se odvolat k ombudsmanovi, ale jestli 

by to měla Česká televize propagovat ještě víc? To nedokážu asi říct, zase jestli by to pak člověk 

vůbec stihl přečíst. A zase říkat stěžujte si víc lidem možná není dobře. Samozřejmě televize 

musí být k divákům vstřícná a poslouchat jejich názory. Na druhou stranu 90 procent těch 

dopisů je opravdu šikana, která většinou následuje nějaké politické vyjádření. Třeba když 

prezident Zeman řekne, že by se televize měla zrušit, tak já už vím, že za čtrnáct dní se ozve 

určitá skupina lidí. To jsou lidé, kteří píšou třeba obden, že lžete, nebo tam není tamten politik 

nebo fandíme tomuto politikovi. 

Daří se Vám je pak třeba přesvědčit o tom, že ta pravda je ještě jinde, než si myslí oni? 

Minimálně si myslím že ocení, že do těch problémů a do mechanismů České televize vidím. 

Protože to běžný člověk moc nevidí. Já jsem třeba před několika lety vymyslel systém 

zaznamenávání hostů, aby se nemohlo říct, že tyto hosty nezveme. A to se využívá dosud a já 

to případně můžu taky těm stěžovatelům vysvětlit, že třeba tady ten politik tam byl osmkrát 

nebo devětkrát a tak dále. A to pak většinou ta konverzace končí, když zjistí, že diskutují 

s člověkem, který má ta fakta a informace. 

A do jaké míry se dá to množství dotazů ještě zvládat? 

Zatím to časově zvládám, ale jeden z důvodů je i to, že tu televizi znám a netrvá mi dlouho si 

sehnat podklady k těm problémům a můžu si od nich požádat vysvětlení. Ale myslím si, že 

kdybych sem přišel z venku, tak vyznat se v té struktuře televize, vyznat se ve studiích – 

Ostravském, Brněnském to je velmi těžké. Já, když jsem začínal, tak jsem projel regionální 

redakce a vysvětloval jsem jim, co ombudsman dělá a ten nový princip řešení dotazů. Takže 

zatím to zvládám, ale taky to má taky svoje hranice a pokud to chci dělat seriózně a nepsat jen 

fráze, tak to stojí nějaký čas. Některé vážné dotazy třeba u historických otázek, o kterých nám 

někdy lidé píšou, tak to je někdy velmi lidsky i fakticky složité a zabere to opravdu hodně času. 
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Jak se přistupovalo k té oblasti zpravodajství? Bylo v plánu třeba i psát o tom, co se ve 

zpravodajství povedlo a co se nepovedlo? 

Já nedávám nějaké metodické pokyny, nebo nějaké manuály. Většina z nich vystudovala 

nějakou školu, tak by to měla znát, a navíc od toho tu nejsem. Ale v rámci těch konkrétních 

případů samozřejmě ano. Napíšu, že takhle se ten rozhovor nedá vést, nebo na tohle se nezeptat 

byla chyba a tak. Ale to je spíš na neoficiální úrovni a ta autorita mé minulé funkce zástupce 

šéfredaktora. 

To znamená že ombudsman české televize by i do budoucna měl být novinář? 

Řekl bych že ano. Těžko může někdo, kdo to nikdy nedělal, do té profese vidět. Když narazím 

na nějakou chybu, tak to řeším s šéfy těch redakcí ne s jednotlivými redaktory. Třeba že dle 

mého názoru šlo o překročení nějaké meze, nebo jde o nějakou systémovou chybu. 

A naslouchají Vám? 

Já bych řekl že ano, ale že to není vahou funkce ombudsmana. Mluvíme společně i s generálním 

ředitelem, který když má pocit, že bych mohl k nějaké věci mít co říct, tak o tom diskutujeme 

a věřím že na mě i dá. 

Řekl byste tedy, že ta funkce samotná je pro Českou televizi přínosná? Měla by se dál 

rozvíjet? 

Já myslím, že má. Lidé mají pořád k České televizi výhrady. A je to občas nekonečné 

vysvětlování smyslu veřejné služby a proč vznikla. Zvlášť v této situaci, která je – a víme co se 

stalo v Maďarsku, Polsku nebo na Slovensku. Takže pokud jde o nějaký smysl existence těchto 

médií, tak tam má ombudsman své místo a já se snažím vysvětlovat proč se má platit poplatek 

135 korun a jaký to má smysl a k čemu je taková instituce dobrá. A i zpětná vazba, pokud je a 

pokud není řízena nějakou nenávistí má svůj smysl, a i té televizi to pomáhá se zlepšovat. Takže 

si myslím, že své místo si to našlo. 

A měla by svého ombudsmana mít i soukromá média? 

Řekl bych že je to hlavně pro veřejnoprávní média. Soukromý sektor je ovlivněný především 

tím, že musí vydělávat peníze a má nějakého majitele s nějakým názorem, nebo nějakou mezeru 

na trhu. Musí tam samozřejmě fungovat nějaké základy etické a profesní – nemůžou lhát, 

zamlčovat fakta a tak dále. Ale aby tam byl ještě nějakej ombudsman, který by byl orgánem 
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pro nespokojené čtenáře, tak tam nevidím smysl. Samozřejmě může ho mít, ale připadá mi to 

asi zbytečné. Samozřejmě novinářskou profesní etiku dodržovat musí.  
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Příloha č. 10: Rozhovor s Elizabeth Jensenovou, 24. dubna 2020 

What would you say are the main reasons for the decline of active public editors and 

ombudsmen in United States? 

My knowledge of it is, that it was a combination of the rise of the social media, and the financial 

constraints of media. And it was this combination that led publications to get rid of their 

ombudmsen. Boston Globe got rid of theirs, Washington Post got rid of theirs. When I started 

in 2015, there was NPR, New York Times, ESPN and PBS as a fulltime person. And then The 

Times got rid of theirs, ESPN did the same and PBS, when Michael Getler died, moved the 

position to part time so that kind of left NPR as the only large publication to keep the position. 

I am being replaced so they are keeping their commitment to the role. I have seen a lot of, and 

again I cannot speak for New York Times, or The Post, but editors there have made comments, 

that the social media has you know replaced that function in terms of hearing from the public. 

I have pretty strong views about that. 

Do you agree with that? Do you think that it is a bad thing or a good thing? 

I think it is what it is. I would not say it is any of those. Social media is amazingly fast at 

pointing out a mistake. So, story posts or somebody has interview on air and somebody makes 

and mistake. And you can go on twitter and you immediately see a correction. Or another 

example NPR ran a story that had an error – I did not investigate it – but a reporter did not make 

something clear and so the story did not make sense. And it looked to me like there was about 

eight hour of social media pushback – and eventually NPR redid the story and acknowledged 

the mistake and fixed it. So, you know social media is good for that. But it has a lot of limits. 

One, a very small percentage of population, I don’t know what it is in Czech Republic, but a 

very small percentage of population uses twitter regularly. And the role of a public editor is to 

answer to audience concerns. So, if you as a publication respond only to concerns you hear on 

twitter you are really missing a large swathe of the public. The other point is, that Twitter is 

very politicized – people kind of exist in their bubble – so if you are getting your feedback from 

there you are missing a lot of nuance and the people are going to immediately assume that when 

you make a mistake or something it got some kind of political reason for it. And the third thing 

is, that you can find anyone to say anything to social media. I like to say there is a lot of noise 

on social media. I use social media to understand how people are understanding and perceiving 

the work. But frankly it is a lot of work to sit through what is real and what is just that noise. 

So, if a publication or a newsroom only using social media as its feedback mechanism then you 
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are missing the point. Also, public editor is in-house so while there is some tension because you 

are there to criticize the publication in a way, presumably the management has agreed to the 

role. So, the management and the newsroom cooperate with the public editor and must speak 

with the public editor. But if you do not have that role, then its really easy for you to ignore any 

kind of criticism or not be responsive to public. But if you have that role and you for instance, 

say to someone in the newsroom: I need an answer and I am going to write about this for the 

NPR and if you do not speak to me, I will say that. I think that makes the media more 

accountable and gives them more of an incentive to be accountable. 

When NYT got rid of their public editor, they announced a reader’s center, that was 

supposed to serve as something of a public editor, do you think that model can work? 

Well, I think they changed the model from when they first announced it, but when they 

announced it, there was a marketing and public relations component. And the function of a 

public editor is to be independent. At NPR, the public editor reports to CEO of company and 

that is all. No newsroom component or anything like that. And even the CEO we meet one 

every three or six months, but there is no other pressure. But the readers center from what I 

understand they are partially reporting to marketing and pr department, then they are not 

completely independent and having any kind of those ties is damaging to the reputation. And 

that leads me to the ultimate role of public editors and that is the issue of trust. And the 

confounding question is that why in times when the trust in media is reaching all time low, the 

publication is actually cutting the public editor, when the public editor function in many ways 

serves to bolster trust and accountability and transparency. 

Do you think that one of the reasons why NPR still has an editor, is the fact that is a public 

domain institution? 

I think that is part of it yeah. If you look at places that still supports it – then you have 

corporation for public broadcasters, NPR, PBS, so yeah, I do think that since you have to answer 

to all people, they take it more responsibly. But I personally don’t understand why more private 

publications and newsroom don’t have it. 

Do you think that it is money issue? 

Well, I am not sure about that, you have to ask the publications itself. I mean its not a cheap 

role. It is almost always a senior journalist who uses his own credibility. Also, its not a job for 

life so there is a build in rotation. There is an expectation that the public editor is there only for 
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few years. So, by its nature it’s going to attract older more experienced journalists so its maybe 

costly. And, for instance, I have an assistant to help me get through the mail so yeah It is not 

cheap. 

The five years that you were an editor, were during changing times. Can you elaborate 

just how much has your job changed? 

So, the first thing is definitely the election of President Trump. It has changed the relationship 

between the white house and the news institution.  There were some build-in assumptions in 

that relationship. One was that what was said, what was put out by the administration was 

largely true and then with the current administration the number of falsehoods that has came 

out has gone up markedly. Also, access was limited. For instance, there used to be a daily 

briefing or whatever. He is a president that operates outside the norm. And then the other issue 

is fake news. You have president and administration who are continually casting doubt on the 

credibility of the news media, so you have to double down and make sure that everything is 

right. And the pressure that arises on the newsroom from social media has reached an extreme 

point now. And we talked earlier about politicization. Well, a lot of the work is being seen 

through political lens and it’s a situation of you are with us or against us. And if this report does 

not serve my goal and aims, I am going to criticize it and that is both from the left and from the 

right. We label all the complaints that reaches our office. We started out with Bias and when I 

started it was almost all left bias – so complaints were about this or that NPR story shows a left 

bias or anti-conservatism or whatever. And by the time I was leaving it was roughly fifty-fifty. 

So half of the people criticized us because we were too conservative and the other half because 

we were too liberal. I think the reason was, that more liberal people started writing us, but 

because the President is so outside the norm, I think people wanted for NPR to say very clearly 

that something is outside of bounds and norms. And also, and I don’t want this to get lost, I 

believe a lot of newsrooms realized just how much they were being hampered by the lack of 

diversity. And I think they finally get it now. When I started, I had two ways of getting input, 

there was a dedicated mailbox and the other was social media. And I was worried, that there 

was a whole subset of people that I did not hear from. And when you are public radio, the whole 

country is supposed to be your audience. And there is a whole swathe of people that don’t listen 

to NPR, because they don’t hear their voice. And they are not writing because they are not 

listening and I wanted to find out, how to reach those people and find out why do not they listen. 

And that Is a different function of public editor that I think is important. And if the audience is 

not getting a true picture of the world, because the media does not cover people of color, or it 
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does not have people of color in newsroom to tell them hey you are missing this story, then it 

is a mistake. And I feel that has changed a lot in the last few years. 

Is that a problem for the whole world of media? 

I think it’s a problem for mainstream media. There are of course special publications that cater 

to certain groups of people – conservatives, liberals, people of color, but if you talk about 

mainstream media that is supposed to represent the entire country, then I think that is a real 

problem. 

And how much power or influence does public editor have in changing newsrooms? 

There is no direct connection. I had no responsibility and direct influence on the newsroom. I 

could not say do that or this. So, the power lays in the power of persuasion and the power of 

your article and the power of constantly shedding light on what you think is a problem or what 

the audience thinks is a problem as you are a proxy to the audience. So, one of the issues that I 

dealt with quite a lot during my tenure was the challenges of live interviews and how much 

misinformation is getting on the air and how that misinformation was being corrected, if it was 

being corrected and whether the people who heard the initial interview were getting the 

correction. And I kept coming back at that and the newsroom was pretty open about how they 

were annoyed. I mean they don’t disagree with me totally. Some people certainly agreed with 

me. But that is the role you keep saying this is a problem and the audience keeps saying this is 

a problem and you hope that eventually something will change. One thing that I managed to 

change was that I convinced them that it was a bad move to not be fully transparent in funding 

and now the annual report is much more transparent about who is providing what level of 

funding. 

How many emails does your office get a year I read that it is about tens of thousands? 

It varies year by year. I think the low was about 8 thousand and the high of 12 thousand. And 

that is just the e-mails we answered to. 

So how do you decide who you will answer personally and who will maybe get a broad 

answer in a column?  

There is not a real formula. I will say that we answer the vast majority of those email. I had an 

assistant, and we spend a good amount of time answering those emails. Not every public editor 

does it. My threshold was, that when I felt it was a genuine question of a listener or reader who 

is reaching out with a genuine question or concern, at a minimum, they should get an 
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acknowledgement that I see it that way or this way, I passed your thoughts to the newsroom. 

But everyone got at least a note that the e-mail has been received by my office. Initially I would 

do columns, that just looked at something small. Like this report was bad and why and what the 

readers think. Towards the end I really started doing columns that are much more about 

systemic problems. You can write a column and say: Eh the reporter screwed up and be done 

with it. It just makes the newsroom annoyed. So, I dealt with those more privately. And in the 

columns, I tried to do bigger ethical issues, like live interviews. I mean I had couple people who 

written me several times a day and these did not get answers. My general feeling was that I 

would engage a couple times but when they started writing me once a day It was just not 

possible 

Did people from the newsroom came to you and bring up some points that they thought 

warranted change? 

Yeah, I had some pretty good story ideas from newsroom. They would say this is the way we 

are handling this, and I am not comfortable with it or I’m looking at this coverage and I don’t 

feel it’s fair. More often than not they wanted to be anonymous and so I acted as if they would 

be a listener. I tried to steer clear of what I called dirty laundry. So, if there was a problem 

between management and the reporters and did not reflect on what the audience was seeing I 

generally tried to avoid them, because I did not think that it was my job to resolve internal 

issues. But again, in the case of live interviews the newsroom was very divided and so that was 

a good case where people raised good points. Or newsroom diversity as I mentioned.  

We talked about the loss of trust in media, what do you think is the cause? Social media? 

Younger generation, current political issues? 

 I think a lot of people were trying to get at that issue. If you look at the trends, trust in media 

was dropping since the seventies. It spiked a little bit after Watergate. But it’s been on a 

downward trend since then. But you have to take it in context of the trends in other fields. The 

trust in institutions in general has been going down. Obviously, part of that is Social media and 

different way people are interacting with media. But obviously media also made a lot of big 

mistakes. So, I think that they contributed to their own decline. For instance, the Iraq war that 

was a large area where the mainstream media failed in its job. Another reason is, that people 

live in bubbles and they have their bubble media and if you only follow these then there is a lot 

of disinformation going around. I also believe a lot of nuance is being lost. Sometimes I would 
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get a lot of pushback because I did not write that something is simply terrible. But I thought 

that the problem is a little bit more complex. 

And do you feel like the discussion and the extremes are more common nowadays? 

Yeah, that is my sense. I don’t know if I could point to any polling on it. One of the columns I 

did not get to write but I thought about it and I spoke to the newsroom about it a lot. Is that 

there a lot of people in the middle. A lot of people that do not live in those bubbles and in those 

extremes. That see both sides of the issue. Who are making considered decisions who to vote 

for, who to choose as a senator. Those voices tend to get lost. I think that there are so many 

voices on the extremes, and you want to quote those. 

Does it make for a better headline? 

It does make for a better headline, but it is also serious. For instance, the rise of the white 

extremism. You can’t ignore that it is a huge issue, and it should see the light of day. But if you 

are only highlighting those voices, if focusing those voices is crowding out others who don’t 

support white extremism but who are making more nuanced decisions about political leaders 

or etc. I think that this is an issue and newsrooms could find a better way of covering those 

people and their stories. 

Going into the future is there a future for public editors. Right now, it looks very bleak, 

but do you think the role will survive this? 

I honestly do not know. I was surprised that now of all times publications are abandoning the 

role. I would like to think there is a future for it. But I cannot point to anything where I see a 

new public editor coming from. But there is a lot of work to do about accountability and 

transparency and if you want to change that the public editor is one of those ways. But that is 

the case of United States it is flourishing in Canada, in South America and Africa so it just the 

United States where I think it is a huge problem. 
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Příloha č. 11: Rozhovor s Liz Spaydovou, 22. dubna 2021 

When you became the public editor in 2016, did you feel that you took the job in changing 

times for journalism? 

Well yeah, I mean I don’t think, that the issues that I covered were something new, but there 

definitely was a lot of unrest in the media at time. And a huge part of the job was how to tackle 

the new administration, but also how to tackle the election, how to approach certain content. 

Whether you call Trump a liar was a big marker. For me it was also important whether we were 

holding both sides equally accountable, whether the times was covering trump voters and voters 

in the middle of the country who were not aligned with Clinton, which I think left the times and 

other media flatfooted when Trump won, they just were not as in touch as they probably should 

have been. I mean I think that there is a very big media issues that comes about for any 

ombudsmen, I don’t think I was special in that case. But those were definitely the big themes. 

The Trump and Clinton election and then the start of Trump administration. 

I was reading through your columns and one of the most prevalent issues was the divide 

in the nation. Do you feel that during your time it was the biggest issue? 

Yes 

Do you feel that it got worse because of social media? 

I think that the media has definitely moved to the left. And they think that is okay for the most 

part. I don’t know if you are familiar with the fair and balanced issue. The idea that, it is not the 

media responsibility to treat the coverage as fair and balanced and sometimes its not balanced 

and Trump lies are bigger than Clinton lies and so on. So, I think that the idea of objectivity is 

under threat. And personally, I think that there are valid issues that are being raised. But I don’t 

think that there is nearly enough attention to consequences of media that only speaks to the 

choir, to the people that agree with it. It is not mainstream media anymore. It is media only for 

people that are leaning left or are fully progressive. And I believe that it is dangerous because 

there is no such thing as truth, as a fourth estate embodied in the media, that holds all power 

responsible. 

Did you feel that New York Times was more under attack from this criticism as a 

prestigious publication? 

It definitely was not the only one. That has been a trend in media. It is a world-renowned 

publication that prides itself on the quality and seriousness of its journalism and it is simply 
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true, that its readership is overwhelmingly left. It’s not a publication of the world. I mean it is 

read around the world, but it is seeded in the United states on the idea, that it should have 

broader readership that can reflect the country.    

Can you bring me through one day in the role of public editor at New York Times? 

I solely decided what I wrote about. To the Times credit no one there ever pushed me, they 

would argue their view, but from Sulzberger (Arthur Sulzberger junior, tehdejší vydavatel The 

New York Times, pozn. autora) down no one tried to get me to write about something or even 

looked at what I done before it was published. I give them credit for that. So, everything I wrote 

about I chose to write about. And I could have done that either because I got a lot of letters 

about that or because I as a lifelong journalist questioned. And that was whether I got letters 

about that or not 

And did you ever felt hostility from the editors or the newsroom? 

Yeah, every public editor or ombudsmen I ever spoke with told me, that the newsroom could 

be hostile to them. It is a very personal issue. You either work about someone’s work or 

someone’s section and when you are taking aim at them and making it public it feels very 

personal. In my case I think the fact that we were in the trump era and I was questioning the 

way in which it was covered was a lighting rod. So, I guess I certainly felt a lot of criticism I 

do not think I felt being pressured or strong armed. Also, particularly on twitter, and when you 

are connected to times a lot of people on twitter are journalists, and that is the crew that Is 

exactly the audience that would not like what I have to say. 

And did the newsroom had an obligation to answer you? Or was it just the authority that 

you had as a public editor? 

They almost all were kind and gracious enough and responsible enough to sit with me or take 

my questions in some form. I think there is an encouragement for all public editors from the 

management to speak to public editors. That does not mean that they are going to tell me 

everything. I had to do a lot or reporting. If I am being told only one side, I have to find out the 

other side on my own. 

And did you sometimes knew that the column you are writing is going to cause 

controversy? And if so, did you ever stop to think maybe I should not publish this 

Most of time when I wrote something that ended being very controversial, I anticipated it, I 

pretty much knew that from what I was writing. My personality is that it doesn’t really stop me 
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from doing it. I think what it does that it makes me feel like I really know what I am talking 

about and my opinion is supported by facts. I can’t think of a time anyway that it stopped me 

from reporting something. But that does not mean that after the fact, when I am badgered on 

social media, that it is not tough. It is hard to take that. But for whatever reason it is who I am 

that I won’t let that beat me down. If anything, it makes me feel like I have responsibility to not 

fall to that pressure. 

How hard was it to balance the pressure of public and the pressure of the newsroom? 

Well, they are definitely the two pressures, and they are not often aligned, they are in opposition. 

And it is hard. Especially when you believe the readers have a point and you are going to pursue 

that, you know you are going to hit a buzzsaw, a lot of defensiveness. Not always, sometimes 

people would acknowledge when they made an error about something. I don’t try to make 

everybody happy. I think if a side makes a good point, I want to be fair about that. And if they 

make a good point that I did not appreciate before I started reporting. In my case for better or 

worse because I had been caught up in lot of the kinds of issues and decisions that the Times 

would be criticized about. So I sort of had a natural empathy towards those kind of things and 

some knowledge about why they are not always clean about it. 

You spoke about pressure on the twitter. That got huge for instance when Times published 

the Tom Cotton op. ed. During the George Floyd protests. In the end they apologized for 

it. Do you think that the Times could have taken a stronger stance if it still had a public 

editor? 

I do think that it is unfortunate that there is no longer a public editor because it does put pressure 

on the newsroom to think hard about positions it makes. In the case of the Tom Cotton op. ed. 

I think it is pretty cl ear that it was poorly edited, that the process did not work as it should. But 

good journalists can disagree if he had the right to be published in the Times. But there is 

certainly something lost by not having a public editor. I was thinking about this before we 

spoke. When a public editor writes something, the newsroom cares but they are not necessarily 

going to change something. But the public editor has a big influence on public and that triangle, 

that public pressure can then lead to some systemic change rather than public editor alone. 

I also feel like the public editor works as a focus or channel for the public to amplify all 

the various thousands of voices into a stronger one. Do you agree with that? 
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I totally agree with that. I think that it is exactly right. When Times decided to get rid of the 

position a lot of letters came in saying that it was a mistake a lot of people on twitter wrote 

about it. But I don’t remember getting a single letter that said good riddance. 

Do you feel vindicated by those four years? That the issues that media face have gotten 

worse 

For me personally I think that the issues I wrote about are even more important. I think the 

Biden administration is going to be a real test of whether publications like the times are going 

to be aggressive and holding the administration accountable for its decisions or whether they 

are going to feel like look the things they are doing are not nearly as bad as some of the stuffs 

that the republicans are saying and so the accountability will still tend to push one way. But it 

is probably still too early to see what that will be. But my point is that those issues that I wrote 

about haven’t gone away. And in fact, I was pleased to see different columnists and people in 

the times since the time I left quoted me on something I said and raised whether we are paying 

attention to this. Because it became even more overt during the Trump administration, I was 

only there during the first six months. 

Was there indication that the position was going to end or were you surprised by it? 

That is a good question. I would say like in the past, In the couple days leading up to it I read 

signals and I did not know but I wondered. For the most part it was a surprise 

Did you ever heard the reason for it? 

I only heard the same thing that they said publicly. One is that everybody is a media critic so 

there is a lot of pressure externally with social media and there are media critics, so public editor 

is not as impactful or necessary as in the past. And the other thing was this total joke. This 

Readers center that they started, that has nothing to do with holding their journalism 

accountable and is almost an marketing arm to promote their journalism. 

Were the reasons also financial? 

Yeah, that is another reason they cited. They eliminated the position on the same day that they 

eliminated other editing positions. I mean it was a senior editor position, and I had an assistant 

And was it ever brought up during your tenure? 

No, it was never, never brought up. 
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So, there was not a pressure in a financial sense? To produce more columns, faster, 

something in that regard. 

No not really. Like I said to their credit I was never forced to do anything. You are required to 

write one column every other Sunday in the Sunday times. But there are no other requirements. 

So, I could have done whatever. I wrote a lot more then every other Sunday of course. There 

was also a lot of emails that I responded to that never got published. That was a big part of the 

work with my assistant, that I forgot to mention before. 

Was your source ever the journalist in the newsroom? 

Yes, that happened. They mostly did it in secret as no one wanted to be seen as a snitch, but it 

happened often. 

What was your main research method? Did you scour the internet for opinions on times 

reporting, or did you do the research yourself, or were you relying on reader mail only? 

I definitely did not rely only on readers. They are reliable but also limited. They are not going 

to catch everything and some of the most important issues. So, I did a fair amount of reporting 

on my own. A column I did that caused a huge amount of stir internally and that I did probably 

the most reporting on was a column where I discovered just how much the Times had learned 

about whether Trump had engagement or ties with Russia, and they had it before the election 

and they did not publish it. And that required a lot of reporting and Dean Baquet (vedoucí editor 

New York Times pozn. autora) was furious with that column. Another column that I did was 

about the diversity or the lack of diversity in the newsroom where I also did a lot of reporting. 

Those are the columns that I am most proud of because I believe I unearthed something about 

how the newsroom works. 

Do you think public editor will make a comeback in the U. S.?  

Honestly, I would be inclined to say no. I don’t really see the forces that would bring that about. 

The only force would be a catastrophic failure of judgement or journalistic execution. That was 

the whole reason that gave rise to them in the first place. But you look at times in the last three 

months for instance and you see one issue after another, but that is not going to make them 

restore the position. Between what you said about the costs and also its embarrassing to have a 

public editor. I used to be in management and had to endure an ombudsmen and I remember 

thinking just we have enough trouble without you.  

So, you believe it would require something like Jimmy’s World or Jayson Blair’s scandal? 
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Yeah, I do think if it is going be something it will probably be some big Jayson Blair, Janet 

Cooke kind of thing. But even then, I would more likely see a publication fully examining 

something and then publish it as a one-time thing rather than restoring the role.  

What about media columnists or independent bloggers? 

I think they are what it will be, probably both. But I am disappointed in most media columnists. 

They write about media, but they don’t really hold them accountable all that often. And when 

they do it’s a light round up of what happened instead of something that really digs deep. I will 

say Ben Smith at the Times does occasionally really digs into something, including something 

the Times did, but it is mostly a one-off.  

The problem is also that they are not paid to do it and they are not in the building right? 

Exactly and a lot of people, when this job was eliminated, were making the point and also that 

is something you said, I am in the newsroom and so they have to talk to me, and they are pretty 

much required to. And that is not something you can get from the outside. 

Do you believe that audience in comments and on social media serves as a watchdog? 

Would you as a journalist listen to them? 

Journalists definitely listen to twitter and I think that is concerning. They all have their little 

ecosystems that they write for and now all those people have a microphone, so you are hearing 

how many people that you care about are responding to your work and you can’t help but feel 

pressured by that. And I know many editors particularly that have said that. And it works both 

ways You may write something to please your audience and the masses, or you may not write 

something in fear, that it would backfire or cause negative reactions. Or just because it would 

make no reaction at all. 

  



113 

 

Příloha č. 12: Dotazníkové šetření určené pro generálního ředitele Českého rozhlasu 

Reného Zavorala, zodpovězené prostřednictvím jeho mluvčího Jiřího Hošny, 15. dubna 

2021 

Proč se pan generální ředitel rozhodl institut ombudsmana v ČRo zřídit – čerpal z toho, 

jak podobná funkce funguje v jiných institucích? Inspiroval se ve fungování veřejného 

ochránce práv u nás, ve fungování redakčních ombudsmanů (takzvaných public editors) 

v zahraničí nebo někde úplně jinde? 

Generální ředitel René Zavoral přišel se záměrem vytvořit funkci ombudsmana v ČRo ve svém 

kandidátském projektu. Tento záměr byl a je součástí širší koncepce Českého rozhlasu jako 

moderního a sebevědomého média veřejné služby, které je maximálně otevřené veřejnosti. Pro 

zřízení této pozice mu byla inspirací především jeho dlouholetá zkušenost s prostředím 

veřejnoprávního média a jeho potřeb. Ombudsman ČRo je jakýmsi jednotícím prvkem 

komunikace s našimi posluchači. Od něj se pak podněty veřejnosti posouvají případně dál 

směrem k managementu ČRo i k jednotlivým stanicím. Otevřená komunikace směrem k 

posluchačům je prioritou generálního ředitele. Jejím další prvkem pak bylo v roce 2017 zřízení 

Etické komise ČRo, která je poradním orgánem generálního ředitele. Jejím úkolem je na 

základě podnětů od generálního ředitele hodnotit práci Českého rozhlasu jako média veřejné 

služby zejména ve vztahu k profesní etice a k právním normám. 

Co očekával, že přinesou první roky fungování ombudsmana? Věřil, že lidé mají o tuto 

funkci zájem a začnou ji využívat?  

Ano, zcela určitě. A tato očekávání se naplnila. Posluchači komunikují s rozhlasem každý den 

a Ombudsman se stal záhy jejich rádcem i partnerem. 

jak hodnotí dosavadní práci pana ombudsmana a zájem posluchačů o ní? Naplnilo 

množství zaslaných dopisů a vyřízených stížnosti jeho očekávání? 

Práci Ombudsmana ČRo hodnotí generální ředitel jednoznačně pozitivně. Ombudsman 

každoročně řeší několik tisíc podnětů posluchačů. Pravidelně o nich informuje management 

ČRo i Radu ČRo. Řada podnětů pak je předána dále směrem k programu a vysílání. Systém se 

osvědčil, je funkční a přispívá k tomu, aby ČRo plnil dobře svou roli média veřejné služby. 

Kdo je podle názoru pana generálního ředitele ideální kandidát na ombudsmana? Člověk 

spjatý s rozhlasem, zasloužilý novinář, nebo někdo zvenčí například s právnickým 

vzděláním? 
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Pan Milan Pokorný, který zastává pozici Ombudsmana ČRo v současné době, se ukázal jako 

ideální volba a odvádí výbornou práci. Ombudsman by měl obecně určitě velmi dobře znát 

mediální prostředí i legislativu s ním spojenou. Pro jeho práci jsou nezbytné i velmi dobré 

komunikační dovednosti, empatie, morální a etické kvality. 

Má tato instituce v Českém rozhlase budoucnost? Stane se jednou se samozřejmostí 

spjatých s veřejnoprávní službou v ČR? 

Pro ČRo je funkce Ombudsmana jednoznačně velkým přínosem a v rámci ČRo bude nadále 

fungovat jako další služba pro naše posluchače. 

A stranou ombudsmana – Jaké jiné komunikační kanály budou do budoucna pro ČRo v 

komunikaci s publikem důležité? Jsou či budou nejlepším způsobem získání zpětné vazby 

sociální sítě nebo obecně internet?  

Kromě Ombudsmana či Etické komise, což jsou poradní orgány generálního ředitele, využívá 

ČRo mnoho dalších komunikačních kanálů s veřejností. Pro zpětnou vazbu s posluchači 

například pořádáme každý rok evaluační výzkumy, které nám přinášejí důležité informace o 

tom, jak veřejnost vnímá náš program a vysílání a obecně služby, které ČRo poskytuje. Zároveň 

s tím zadáváme ke zjištění důležitých postojů veřejnosti (například k systému hrazení 

koncesionářských poplatků, důvěryhodnosti apod.) i speciální průzkumy veřejného mínění. Pro 

komunikaci na denní bázi slouží naše infolinka či call centrum, které řeší agendu rozhlasových 

poplatků. O naší činnosti informujeme pomocí tiskových zpráv a marketingové komunikace. 

Pořádáme také řadu eventů, kde veřejnost seznamujeme s naší činností – ať už je to Den 

otevřených dveří, mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio či koncerty nebo 

živě natáčené pořady a talk show. Veřejnost může navštěvovat také naše Kulturní centrum 

Vinohradská 12, které tvoří mimo jiné naše rozhlasová kavárna a galerie. Pro komunikaci 

samozřejmě využíváme i naše oficiální sociální sítě, weby stanic či pořadů atd. Přímo ve 

vysílání mají také některé ze stanic přímo kontaktní pořady, do kterých posluchači mohou 

zavolat. 

Jakými dalšími způsoby se Český rozhlas stará o samoregulaci novinářů? Plánuje do 

budoucna vznik vnitřní tiskové rady? A stará se i o profesní vzdělání novinářů v otázkách 

etiky? 

ČRo a jeho zaměstnanci se musí řídit zákonem o ČRo, Kodexem ČRo, zákonem o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání i dalšími předpisy, které se vztahují k činnosti ČRo a 
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samozřejmě vnitřními předpisy ČRo. Zpravodajství ČRo se rovněž řídí svými interními 

redakčními pravidly. ČRo pro zaměstnance pořádá pravidelná školení, zejména ke Kodexu 

ČRo. 
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Příloha č. 13: Dotazníkové šetření pro generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, 

15. března 2021 

Proč jste se rozhodl funkci ombudsmana České televize zřídit? Čerpal jste z toho, jak 

podobná funkce funguje u jiných médií? Inspiroval se ve fungování veřejného ochránce 

práv u nás, ve fungování redakčních ombudsmanů (takzvaných public editors) v 

zahraničí nebo někde úplně jinde? 

Zřízení postu ombudsmana bylo součástí mého projektu, který jsem předložil Radě České 

televize při volbě generálního ředitele ČT v roce 2017. Cituji: „Po vzoru BBC hodlám předložit 

Radě ČT nový návrh pravidel pro řešení stížností. Pravidla by byla veřejná a měla závazný 

charakter. V této souvislosti chci zřídit nově funkci ombudsmana ČT, který by tento proces 

garantoval a byl rovněž jeho nezávislým arbitrem. Ve spolupráci s útvary ČT, managementem 

a Radou ČT se tak zefektivní řešení stížností a podnětů diváků, právních subjektů i institucí a 

bude zcela transparentní…“ Ombudsman ČT je tedy systémový prvek, je součástí celého 

komplexu opatření, jak má Česká televize postupovat a nakládat s podněty a stížnostmi diváků. 

Doporučuji prostudovat RGŘ č. 10/2018, kde je podrobně popsán nejen postup, logistika, ale i 

smysl celého tohoto komplexu. Stručně by se snad dal charakterizovat, že vysílání veřejné 

služby musí veřejnosti „sloužit“, naslouchat názorům, podnětům i kritice, inspirovat se jimi. 

Zároveň však musí dát prostor a čas zvláště tvůrčím pracovníkům, aby většinu času netrávili 

vyřizováním korespondence. V dnešní digitální době není nic jednoduššího než sednout 

k počítači, napsat stížnost či názor na cokoliv a rozeslat jej na x adres. A žádat co nejrychlejší 

a nejobsáhlejší odpověď. Základním stavebním kamenem systému je Divácké centrum ČT, 

které s diváky komunikuje v „první linii“, když je potřeba, vyžaduje stanoviska odpovědných. 

A v zásadě hájí zájmy České televize, pokud je to samozřejmě objektivně možné. Ale když 

jsem o tomto konceptu přemýšlel, řekl jsem si, že by měl existovat ještě nějaký „odvolací 

orgán“, institut, kam by se divák nespokojený s odpovědí Diváckého centra ČT mohl odvolat. 

Sice zaměstnanec České televize, ale ne její apologet. Smyslem jeho práce by bylo, když dojde 

k názoru, že opravdu byl porušen zákon, Kodex ČT, novinářská pravidla nebo třeba i pravidla 

slušného chování, uznat to a hledat nápravu. Člověk, který by k tomu byl vybaven autoritou 

v rámci ČT tato eventuální opatření zdůvodnit a prosadit… Logicky napadne inspirovat se 

ombudsmany již existujícími, ale jak jsem nakonec zjistil, bylo nutné postupovat vlastní cestou, 

protože každá instituce je jiná, má nastaveny jiné postupy a jinou kulturu, má jiné místo ve 

společenském kontextu. Nabízí se ombudsman BBC, zde také prvotní impuls nepochybně byl, 
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ombudsman Českého rozhlasu i některých nemediálních institucí, i ti určitě zdrojem inspirace 

byli, ale ombudsman ČT je svébytný a originální post. 

Co jste očekával, že přinesou první roky fungování ombudsmana? Věřil jste, že lidé mají 

o tuto funkci zájem a začnou ji využívat?  

Očekával jsem samozřejmě, že budou naplněny záměry, které jsem popsal výše. Prvním 

krokem bylo nastavit pravidla uvnitř České televize, přesvědčit zaměstnance, řediteli divizí 

počínaje a všemi těmi, kteří jsou adresáty podání a stížností konče, že tento systém není další 

administrativní zátěží, ale naopak jim jejich práci ulehčí. A pak nalézt člověka, který se s mým 

záměrem ztotožní, pomůže jej realizovat, zprovoznit, přijde i s vlastními nápady, případně 

korekcemi. Toto proběhlo v roce 2018 a na začátku roku 2019. Nyní lze říci, že systém už 2 

roky funguje, uvnitř České televize se zažil. Mnozí diváci si jej také již osvojili. Určitě ne 

všichni, ale to po nich ani nemůžeme chtít. Někdy úmyslně, většinou však z důvodů neznalosti 

našich pravidel se například obracejí přímo na redaktory, dramaturgy, moderátory, na 

ombudsmana nebo na mě. Ale i tyto varianty a možnosti máme ošetřeny. 

Jaká by měla být ideální náplň práce ombudsmana ČT? Měl by odpovídat na dotazy 

diváků k programu ČT, obsahu zpravodajství atd.? Měl by sám přinášet body jak zlepšit 

komunikaci a vnitřní etické fungování televize? A s tím související otázka: kdo je ideální 

kandidát na ombudsmana? Člověk s televizí spjatý nebo někdo zvenčí například s 

právnickým vzděláním? 

Začnu koncem vaší otázky. Post ombudsmana jsem nepotřeboval obsadit člověkem 

s právnickým vzděláním – na právní stanoviska má ČT vysoce kvalifikovaný právní úsek. Jsem 

přesvědčen, že diváci a stěžovatelé nechtějí číst složitá právní odůvodnění, ale spíše postoj 

praktika, televizního profesionála, včetně zasvěceného pohledu do zákulisí televize. Tedy 

pokud je opravdu nějaké vysvětlení zajímá a nehledají jen hůl, kterou chtějí Českou televizi 

bít… Vybíral jsem z několika kandidátů a jako nejvhodnější se mi jevil pan Čestmír Franěk. 

Zkušený televizní profesionál, zástupce šéfredaktora zpravodajství, autor a dramaturg mnoha 

úspěšných televizních formátů – například Otázek Václava Moravce, předvolebních debat, 

Událostí, komentářů, Historie.cs, ale i dokumentárních sérií Heydrich – konečné řešení, 

Neznámí hrdinové, Labyrintem revoluce, Sbohem Československo. A současně jsem jej znal 

jako člověka s kritickým myšlením, který se nebojí říci svůj názor, ale i přiznat chybu… Na 

vaše další otázky mám jednoduchou odpověď: ano, a děje se tak. Ombudsman je sice podřízený 

přímo generálnímu řediteli, ale zařazen je do divize Korporátních vztahů, komunikace a 
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obchodu. Což mu dává široké pole působnosti v oblastech, na které se ptáte – vnitřní 

komunikace a etické fungování televize. A také tak činí. Dotazy týkající se pořadů, programu 

ČT, obsahu zpravodajství jsou hlavní náplní jeho práce. V zásadě by neměl odmítnout odpověď 

na žádný dotaz – až na výjimky týkající se například televizních poplatků nebo žádostí o 

informace podle § 106, které mají v kompetenci specializovaná oddělení. Ombudsman 

odpovědi formuluje samostatně, ale v mnoha případech vyžaduje podklady a vysvětlení od 

zodpovědných pracovníků ČT. Vzhledem k jeho profesní minulosti se také účastní konzultací 

týkajících se například volebního vysílání, programových záměrů, strategických cílů. 

V nedávné minulosti také komunikoval a konzultoval některé společné body s vedením Rady 

České televize, v současnosti se forma této komunikace s novým vedením teprve hledá. 

Jak hodnotí dosavadní práci ombudsmana ČT? Naplnilo množství zaslaných dopisů a 

vyřízených stížnosti jeho očekávání? 

Myslím, že už jsem odpověděl. Všechno se dá samozřejmě dělat lépe, ale systém funguje, 

zaběhl se. Nakonec o tom svědčí i fakta a čísla ze zprávy o činnosti Ombudsmana ČT za rok 

2020: „Celkem bylo za rok 2020 zaevidováno číslem jednacím 463 stížností a podání k vyřízení 

Ombudsmanem ČT – což je nárůst oproti roku 2019 o 63%. Některá byla postoupena přímo 

zodpovědným pracovníkům (televizní poplatek), na jiná – anonymní, nesrozumitelná, vulgární 

– nebylo reagováno. Dle RGŘ 10/2018 Ombudsman ČT také neodpovídá ani na podání, která 

jsou prioritně adresována Radě ČT, RRTV, poslancům PS PČR atd. Pod většinou přijatých 

čísel jednacích se pak skrývá rozsáhlá a někdy i dlouhodobá korespondence ombudsmana jak 

se stěžovatelem, tak s odborným útvarem ČT – cílem je samozřejmě definitivní uzavření 

záležitosti i s případným návrhem na konkrétní opatření. Ombudsman při vyřizování složitých 

či nejednoznačných podání také úzce spolupracuje s právním úsekem. Upozorňuje i na došlé 

žádosti podléhající § 106, aby nedošlo k časovému prodlení. Ombudsman je také konzultačním 

partnerem pro některé vedoucí pracovníky ČT při řešení sporných otázek či komunikačních 

problémů. Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky ombudsmana, kde jsou zveřejňována 

některá podání a jejich vyřízení ombudsmanem. Často jsou vybírána tak, aby bylo jasné, že 

ombudsman není bezvýhradným obhájcem České televize, ale v případě chyb ze strany ČT se 

snaží zjednat nápravu.“ 

Má tato instituce v ČT budoucnost? Stane se jednou se samozřejmostí spjatých s 

veřejnoprávní službou v ČR? 
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Podle mého názoru institut ombudsmana ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, a právě 

v nich, budoucnost má a měl by se stát samozřejmostí. Pokud si ovšem samotná média svou 

„veřejnoprávnost“ udrží. V médiích soukromých či státních je institut ombudsmana spíše 

formální záležitostí. Lze ovšem předpokládat, že způsob naplňování jeho funkce se bude 

upřesňovat a měnit podle zkušeností, potřeb a připomínek diváků, televize jako takové a 

společenského zadání. 

 

A stranou ombudsmana – Jaké jiné komunikační kanály budou do budoucna pro ČT v 

komunikaci s publikem důležité? Jsou či budou nejlepším způsobem získání zpětné vazby 

sociální sítě nebo obecně internet?  

Já se domnívám, že prakticky neomezený přístup k informacím od kohokoli a odkudkoli, který 

umožňuje internet, paradoxně posiluje „stará média“. Výzkumy ukazují, že lidé sice nejvíce 

informací získávají z internetu a sociálních médií, zároveň jim ovšem nejméně věří. 

Vyhledávají pak proto zdroje, kde zprávy prošly ověřením. Potvrzení pravdivosti je v době tzv. 

fake news stále důležitější. Doba se zrychlila. Pro televizi platí, že nemusíme být první, ale 

musíme být co nejdůvěryhodnější. Nemůžeme ovšem s informací čekat hodiny. Skloubit 

požadavky na kvalitu i pružnost zpravodajství není snadné. Stejně tak je tomu i v komunikaci 

s diváky. Sociální sítě, internet jsou pro nás důležitým zdrojem informací, názorů, společenské 

poptávky, ale jen jedním ze zdrojů. Velmi snadno se totiž mohou stát nástrojem manipulace 

různých zájmových skupin či dokonce samotných poskytovatelů. Česká televize na druhou 

stranu čím dál tím více bude aktivně vystupovat na sociálních sítích, včetně například vytváření 

speciálních videoobsahů. 
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Příloha č. 14: Rozhovor s výkonným ředitelem mezinárodní organizace ombudsmanů 

Alanem Sunderlandem, 7. prosince 2020 

How would you define the goals of The organization of news ombudsmen and standards 

editors? 

The organization exists to provide a forum for discussion and exchange of ideas for news 

ombudsmen, public editors and standards editors around the world. We currently have about 

50 members worldwide, and we have an annual conference every year where we meet to discuss 

issues of common concern. In between those major conferences, we also have regular online 

catchups, and a newsletter. We all support the fundamental importance of ethical standards, 

transparency and accountability in the news media. As a small organization that survives on 

small annual membership fees, we are volunteer run. 

Speaking more about ONO. It incorporates journalists from around the world and from 

different cultural and political backgrounds. As such is there a single definition of what 

makes a public editor or an ombudsman? 

There are a range of different models for news ombudsmen and standards editors. Some are 

single individuals while others are part of a small team. Some handle occasional complaints 

and queries from the public and respond to them in writing, some write a regular column each 

week, some involve themselves in training journalists in ethical behaviour and writing or 

reviewing ethical standards within their organization. We are comfortable with all of these 

models, provided they have the following key elements in common such as a commitment to 

setting and upholding proper editorial standards that accord with the established norms of 

professional journalism, a commitment to transparency about those standards and a 

commitment to accountability - to engaging with the public about how well those standards are 

met. 

3. Various media are cutting the role of public editor. Mostly because of financial reasons. 

Is this something that you see all over the world? 

It is a more noticeable problem in the United States because that is where the modern news 

ombudsman model first took off in the late 1960's and early 1970's. They have traditionally 

always had many more ombudsmen than in other countries, and now they have far fewer. 

However, the financial pressures that lead newsrooms to cut costs wherever they can (including 

by eliminating roles like ombudsmen positions) is common throughout the world. Despite that, 
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the ombudsman or public editor role has remained a little stronger and more prevalent in places 

like Europe, Asia and South America. 

In general, would you say that the number of public editors, standard editors or 

ombudsmen is rising or falling? 

I have been involved in this area for about 10 years now and I would say the numbers have been 

fairly stable. As they have fallen in the US they have risen elsewhere. 

To continue in this vein. What do you believe is the main job of ombudsmen in current 

times? 

One important thing to keep in mind is that ombudsmen are internal roles within news 

organizations - they are a form of self-regulation, not external regulation. They are never 

imposed on a newsroom. So the important first step is for a news organization to decide that it 

wants to commit itself to better accountability and transparency. Ombudsmen themselves can't 

work to bring that about - their existence is a sign that it is already there. Having said that, 

ombudsmen for existing news organizations can speak publicly about the value of such a role 

and thereby encourage other news organizations to do the same, But their main role remains 

the same - to help improve editorial standards and to investigate and respond to public concerns 

about ethical failures in journalism.  

Speaking more about the role of public editors and news ombudsmen. For whom do you 

believe they are more important? To the public as a means of direct communication 

channel and a chance to express their opinion to media? Or for journalists as a form of 

checks and balances and ethical counsel? 

One of the great things about an effective ombudsmen is that they will do both equally well. 

They will provide the public with proof that they are being listened to and that errors can and 

will be corrected, and they will help journalists to improve and do better, Importantly, where 

there have been no errors, they will help in explaining to the public how the media works and 

why something they are complaining about might not be a problem after all. 

Could smart AI's and Facebook pages and other forms of engaging public online replace 

public editors?  

Social media engagement performs a completely different function to that of an ombudsman. 

While it is always a good thing for journalists and news organizations to engage via social 

media in an informal way, there is no obligation on those who engage via social media to 
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transparently, independently and thoroughly investigate concerns from an ethical perspective 

and call out errors and misjudgments. Both are important in a healthy media system, but without 

an ombudsman or some other form of properly set up self-regulation, an engagement via social 

media is just an informal chat. In relation to AI, there will always be ways that automation, 

algorithms and other things can assist in simple tasks by providing additional information and 

context. But at the moment there is no substitute for human intelligence and human engagement 

when discussing and deciding on matters of judgement, ethics and behavior. 

On the other side is there a way in the future to avoid incorporation of such platforms in 

the job of public editors? Does it open new possibilities both of communicating with the 

public and internally? 

Many ombudsmen already engage via social media in both formal and informal ways - 

responding to concerns and linking to their considered judgements. Social media is just another 

form of hearing from the public.  

What do you personally believe the future holds for public editors? 

I believe that, in one form or another, public editors and ombudsmen will continue to grow, and 

their importance will increase. The public needs strong public interest journalism more than 

ever before due to the rise of misinformation and disinformation, amplified by the internet and 

social media. The public not only wants better sources of information, but they also want to 

know they can trust those sources and so news media needs to respond to that and be more 

transparent and accountable if it is to survive. 

I asked about the definition of what makes a public editor. Does something like a 

handbook or a rule of behaving exist for them? 

There is no one set of rules, as ombudsmen exist to hold their organizations to account to their 

own editorial standards, and each organization will have different standards and different 

processes 

Could you help me understand the standing of in journalism? Is ONO  the only 

organization of its kind? 

ONO is the only international organization of its kind that I know of, although there is also a 

smaller organization in Germany that represents German-speaking ombudsmen. There are also 

organizations that represent Press Councils. Press Councils are slightly different forms of self-

regulation as they are not people working for individual news organizations. In many countries, 
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a whole lot of newspapers band together and fund a "press council" to handle complaints and 

issue findings. 

In your experience does the public fully understand what public editors do? And do 

journalists understand?  

I think where ombudsmen exist there is a good understanding of what they do, but clearly there 

is a lot of work to be done to increase their presence in many more places.  
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Příloha č. 15: Rozhovor s Janem Motalem, 8. dubna 2021 

Sledujete práci ombudsmanů, kteří fungují v českých médiích, aktuálně tedy v Českém 

rozhlasu a České televizi? 

Nemůžu říct, že bych to sledoval v tom slova smyslu, že bych si dělal nějaký výzkum, to úplně 

ne. Protože to, čemu se výzkumně věnuji, jsou trošku jiné otázky, ale vím o jejich existenci, a 

protože si myslím, že ta pozice, řekněme, ombudsmana je docela důležitá, tak osobně vnímám, 

že by bylo dobré, kdyby se tím inspirovala i jiná média. Nemůžu říct, že bych to úplně sledoval, 

co dělají, ale obecně vzato mi ta funkce přijde velmi podstatná pro nějaký zdravý samoregulační 

systém novinařiny v naší zemi nebo jakékoliv zemi. 

Kde podle Vás současná česká média dělají největší chyby v samoregulaci? 

No já s dovolením to vezmu asi trošku šířeji. Ono je asi víc úrovní, ze kterých na to nahlížím, 

když nad tím přemýšlím, tak to beru z různých stran a pokusím se pokrýt všechny. Ta první 

strana je podle mě taková řekl bych genealogická strana toho problému, a to je, jak se vlastně 

ta samoregulace v té porevoluční české žurnalistice objevila. Já si to interpretuji tak, na základě 

toho, co vím, že to bylo spíš pod tlakem, než že by to bylo vyjádřením toho, že ti novináři sami 

chtěli vlastně vytvářet nějaké organizace, instituce a podobně. Samozřejmě ten Syndikát 

novinářů vzniká záhy po revoluci, nahrazuje instituci, která tady byla za minulého režimu, která 

nebyla přenositelná do toho nového, takže to byla nějaká v uvozovkách naděje, ale kodex 

Syndikátu novinářů přišel až po mnoha letech a vlastně až v druhé polovině devadesátých let 

se vůbec objevily nějaké snahy o nějakou důslednější samoregulaci ve smyslu kodexu, nějakých 

etických panelů. Byl tady nějaký slib vydavatelů, že výměnou za zredukování tiskového zákona 

vznikne nějaká tisková rada.  Pro mě je klíčové vidět v těch devadesátých let, že to bylo 

primárně vždycky tažené nějakými obavami z toho, že politická scéna může začít regulovat 

média, a proto by se média měla samoregulovat. Ale já si myslím, že samozřejmě i ta 

celosvětová historie mediální etiky má podobný ráz trošku. Ty etické kodexy vznikají v té 

meziválečné době jako reakce. Myslím si, že u nás skutečně v těch devadesátých letech chybělo 

nějaké profesní přesvědčení o tom, že novinář je profesionál, který zastává nějaké hodnoty 

spojené s takovými rolemi, jako je veřejný zájem, jako je role hlídacího psa demokracie a 

podobně. Vlastně se spoléhalo na takové dost redukované pojetí toho anglosaského pojmu 

svoboda tisku, toho momentu, který v těch devadesátkách byl velmi silný. Má to nějaké 

historické důvody samozřejmě, byla to zase snaha očistit žurnalistiku od ideologických vlivů. 

Já tomu rozumím. Chci jenom říct, že samoregulace v Česku je dodnes poznamenaná vlastně 
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tím, že vznikla v podmínkách, kdy nebyla vyjádřením nějakého přesvědčení českých novinářů, 

ale spíš vznikla ve velmi rychlém sledu událostí, které byly spojeny s politickými událostmi, a 

koneckonců jeden z těch aktérů Miloš Zeman dodnes ovlivňuje žurnalistiku svými výpady, tak 

tomu bylo i na konci devadesátých let. Takže proto si myslím, a to je ta druhá úroveň, že 

samoregulace v České republice v podstatě neexistuje, to říkám hodně vyhroceně. Ale já si 

myslím, že to, že existuje Syndikát novinářů, je velmi dobře, ale nemá respekt v novinářské 

obci. Členy nabírá velmi ztěžka. Převažuje samozřejmě ten pohled, že je to nějaká organizace 

„chlebíčkářů“, lidí, kteří už buď žurnalistiku nedělají, nebo nejsou vlastně důležití, etický panel 

zasedá a rozhoduje, ale víceméně to nepropadá do té žurnalistické reality. Vznikla sice česká 

sekce Mezinárodního tiskového institutu, která nejenže reagovala na ten nedostatečný respekt 

Syndikátu, ale taky na to, že samozřejmě odborová organizace si zakazuje účast managementu, 

na rozdíl od mezinárodního tiskového institutu, takže tohle je taky nějaká věc, která se v 

posledních letech začala reflektovat. Ale ten Mezinárodní tiskový institut vlastně nemá zase 

žádnou velkou relevanci mezi novináři. Existují nějaké další snahy o sdružování, ale já osobně 

nevidím fakt žádný subjekt samoregulační, který by si získal nějaký respekt. S tím souvisí taky 

to, že není nikdo, kdo by v redakcích prosazoval třeba vznik ombudsmanů nebo nějakých 

etických panelů, nebo to už je jedno, jaká ta instituce přímo je, ale které by víceméně vytvářely 

jako převodovou páku nebo nějakého mediátora mezi veřejností a těmi redakcemi. A ta třetí 

úroveň, ke které se dostávám, podle mě to souvisí samozřejmě s tím, že česká mediální scéna 

je silně poznamenaná samozřejmě tou vysokou koncentrací vlastnictví především českých 

vlastníků nebo subjektů s vysokým českým podílem, a to není samozřejmě úplně dobře, protože 

ještě před nějakými těmi 13 až 15 lety, když ještě nezačaly ty velké rozprodeje, vlastně před 

krizí 2008, přece jenom ta německá vydavatelství nebo zahraniční vydavatelství měla trošku 

jinak ještě posunuté vnímání té žurnalistiky, protože v Německu je samoregulace rozvinutější 

rozhodně. Ta tradice je jiná, takže my nemůžeme ani čekat, že by ze strany vlastníků u nás teď 

třeba přišla nějaká snaha společenskou zodpovědnost. Já si myslím, že česká žurnalistika je 

charakteristická nízkou míru profesionalizace, to znamená, že je nedostatečná funkčnost 

profesních organizací, absence ombudsmanů etických důvodů panelu v redakcích, a taky 

samozřejmě zde vlastně chybí nějaké přesvědčení těch novinářů, že by takové věci měly 

existovat, aspoň v té většině. 

A neděje se teď to, že i v západních zemích, které jsme se snažili v profesionalizaci dohnat, 

klesá míra důležitosti, kterou novináři přikládají samoregulačním orgánům? 
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No to s vámi souhlasím, to je velmi dobrá poznámka. Ona je ta situace bohužel složitá v tom, 

že obecně vývoj českých médií ve dvacátém století jsou trošku jinou cestou než v západní 

Evropě nebo především v anglosaských zemí, které zvlášť teda v otázce té novinářské etiky 

samozřejmě jsou institucionalizované, zato jsou velmi důležité, pokud samozřejmě pominu 

Francii, která ve vztahu k tomu evropském kontextu je taky velmi důležitá, ale ten český vývoj 

vlastně šel tou cestou, že prakticky až do roku 1989 neexistovala žádná snaha o nějaké 

systematické řešení novinářské etiky. Za minulého režimu byla etika v podstatě připojena 

k nějakým ideologickým aspektům, ta normativní teorie řekněme Sovětského modelu to 

chápala jako nějaký cílený, který má být naplněn, vůbec nemá smysl hovořit o válečných letech 

a v meziválečné době se redukoval v podstatě ten problém té etiky na boj s nově vzniklým 

bulvárem, který byl pro spoustu novinářů překvapením, že vůbec existuje, protože jsme neměli 

tu zkušenost už z konce devatenáctého století. Takže novináři byli zcela nepřipraveni vlastně 

na začátku devadesátých let na to téma, neměli vypěstovanou nějakou vnitřní strukturu mezi 

sebou, neměli vypěstovaný nějaký rozhled po tom světě, a to dohánění bylo o to těžší, že od 

těch sedmdesátých, osmdesátých let dochází vlastně k velkým změnám v těch evropských 

médiích, nejen vlivem technologií a ekonomických změn a liberalizací trhu. Mám teď na mysli 

třeba i Spojené státy, kdy se v podstatě ta regulace třeba televizního vysílání a rozhlasu značně 

liberalizuje. Takže my jsme nastoupili do vlaku, který se v zahraničí vlastně řítil dolů. A teď 

jsme teď vlastně v situaci, kdy lze říct, že obecně ještě s nástupem nových technologií digitální 

doby ke konci devadesátých let západ řeší to, že kromě toho, že ustupují ty klasické 

profesionální standardy ve vztahu k ekonomickým proměnám, tak oni ustupují i ve vztahu k 

technologickým změnám. Čili ekonomický tlak, technologický tlak. Autoritářské režimy, 

diktatury – to jsou ještě další faktory, které nebudu zmiňovat, zůstaneme u té Evropy. A tohle 

všechno je něco, co znesnadňuje situaci těch českých novinářů, protože když by se bylo odkud 

učit, tak ten západ řeší vlastně taky nějaký deprofesionalizační směr té své práce, takže ano, je 

to opravdu velmi těžká pozice.  

Dá se říct, že vznik těch ombudsmanů v České televizi a Českém rozhlase je vě pokusem 

vrátit lidem důvěru v profesionální žurnalistiku? Co podle vás je tím důvodem, proč 

v dnešní době vytvářet takovou funkci? 

Nejdřív odpovím konkrétně na ta média veřejné služby, na která se ptáte. První věc je, že média 

veřejné služby v Česku jsou součástí nějakých evropských struktur, tam je podle mě velmi 

logický ten vztah toho, že se ta média snaží vyrovnat svým evropským partnerům a nejenom ve 

vysílání nebo v tom, že spolupracují na různých projektech, ale taky v tom, že nějakým 
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způsobem proměňují svoji organizaci. Takže já bych viděl jako jeden z důvodu tu snahu se 

přiblížit těm evropským kritériím. Druhá věc je, ač úplně nejsem idealista a nemám vůbec žádné 

iluze o managementu ani jednoho z těch médií, tak si myslím, že pořád jakoby ten princip té 

veřejné služby vyžaduje nějakého mediátora, takže ono je velmi logické, že to vznikne v určité 

fázi. Nesmíme zapomenout, že jsou pořád – a díky bohu za to – Český rozhlas a Česká televize 

nejdůvěryhodnějšími médii pro Čechy, to víme moc dobře z výzkumů. Ale zároveň víme, že 

obecně ta důvěra klesá v širším časovém horizontu, a že stoupá tlak na ta média. On teda stoupá 

cyklicky, nesmíme zapomenout, že Česká televize prochází krizí v podstatě co 5 nebo 10 let, 

tam nějakým způsobem v roce 2013 byla poslední asi taková velká krize, která vedla k odchodu 

některých redaktorů vzniku DVTV, nebudu se k tomu vracet, ale to jsou ty momenty, kdy je 

logickým důsledkem toho, že to médium se snaží nějakým způsobem ukázat, že dbá na tu 

kvalitu. Je to určitě nástroj, který potom ten management může použít v argumentaci, že dělá 

svoji práci dobře. Takže když to shrnu: určitě jsou tam nějaké důvody řekněme sebezáchovné, 

nějaký obranný mechanismus. Určitě jsou tam nějaké důvody, které souvisí s tím, že se snaží 

integrovat do těch evropských struktur. A druhá otázka, jaký smysl má mít ombudsmana v 

dnešní době – já si myslím, nebo úplně nevěřím tomu, že má smysl tlačit na vznik nějakých 

velkých organizací nebo institucí, tisková rada třeba, myslím si, že tohle je téma, které v 

současné době vůbec pro český kontext není. Ale myslím si, že má smysl působit na 

management těch médií, aby přijímali sami dobrovolně nějaké institucionální mechanismy, 

které umožní tu etiku kontrolovat, kontrolovat vlastně ten mechanismus toho, jak pracují 

novináři, ať už to bude ombudsman, což je podle mě docela dobrá funkce, nebo to bude nějaké 

etické těleso, nebo to bude nějaká rada starších, v uvozovkách, nějací vysloužilí novináři, kteří 

se schází k arbitrárnímu řešení problémů, pořád je to podle mě velký pokrok.  

Kdo by ombudsmanem měl být v tom českém kontextu – na západě to jsou často 

zkušenější novináři, našli bychom ale i v Česku takové etické autority, které by těm 

otázkám rozuměly? 

Ten problém se právě nese od těch devadesátých let, to je to, o čem jsem hovořil. Já si 

vzpomínám, jak na jedné konferenci Robert Čásenský nám říkal, že byli rádi, když v době, kdy 

byl šéfredaktorem Mladé fronty DNES, tak byli schopni prosadit, aby všichni novináři 

dodržovali standardy ověřování zpráv a tak dále. Čili jakoby ta úroveň, ze které žurnalistika 

startovala v těch devadesátkách, byla velmi nízká. A to ne že bych šmahem odsoudil všechny 

novináře minulého režimu, ale tam vlastně se úplně změnil ten normativní rámec. Oni nevěděli, 

jaké jsou ty výchozí hodnoty, protože tou výchozí hodnotou už nebylo dosahovat socialismu. 
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Já si myslím, že to poškodilo, to je možná silné slovo, ale já si za ním asi stojím, celou generaci 

novinářů, která, dejme tomu, vstoupila do médií na konci devadesátých let na přelomu 

devadesátých a nultých let. Ten současný management asi nebude schopný vygenerovat z řad 

své vlastní generace nikoho, kdo bude mít takovou důvěru, o které hovoříme. A myslím si, že 

dalším problémem je, že nemáme dostatek novinářů, kteří by potom, co skončili se svou aktivní 

novinářskou kariérou, načerpali kredit nějaké nezávislosti tím, že by už nebyli v novinách. 

Představte si, že by se Erik Tabery stal nějakým ombudsmanem české tiskové rady, s ním by 

měly problém prostě dvě třetiny českých novinářů. Nic proti Eriku Taberymu, ale tam jde prostě 

o nějaké vnitřní animozity. Já si myslím, že třeba Václav Moravec je jednou z mála osobností, 

u kterých jsem zaznamenal, že – pokud teda pominu nějakou malou část veřejnosti – v podstatě 

není sporu o osobu Václava Moravce, ale takových lidí velmi málo a nejsem si jistý, že by měli 

být ombudsmany, podle mě by se spíš měli věnovat tomu, že budou vychovávat další novináře. 

Takže nevím, já žádné jméno neznám, ale myslím si, že to není důvod ho nehledat. 

Z rozhovorů s ombudsmany českých médií jsem nabyl dojmu, že se neinspirují nikde 

v zahraničí. Pokud zmiňovali nějakou inspiraci, tak to byl třeba veřejný ochránce práv, 

ale co se týče mediální sféry, tak říkali, že se to snaží dělat nějak podle sebe. Je potřeba, 

aby ombudsman měl nějaké zázemí v teorii, ve vzdělání? 

Ano, myslím si, že odpověď bude asi kladná. Já vám řeknu asi ideální typ. Podle mého soudu, 

jak já to vnímám. Já si myslím, že úplně ideální typ člověka na ombudsmana nebo na podobnou 

funkci, ať ji budeme říkat jakkoliv, vlastně odpovídá ideální kariéře novináře nebo novinářky, 

který začíná jako zpravodajec. Po určité době se dostane na úroveň člověka, který dělá buď 

editora ve zpravodajství, anebo se přesune na komentátorskou pozici na základě svých 

zkušeností a později se dostane do univerzitního prostředí, kde chvíli učí, dostane se k té teorii, 

třeba si i čuchne k nějakému výzkumu. A potom se z té sféry stáhne třeba do nadačních fondů, 

neziskových organizací, které se věnují žurnalistice, nebo samoregulačních organizací. A tam 

logicky toto je v souladu s tím, aby dělal ombudsmana, toto je ideální typ. Tohle se obávám, že 

u nás je těžké hledat. S tím zahraničím je ten problém, že pokud jste hovořil o ombudsmanech 

médií veřejné služby, tak to je zase specifická kategorie, protože ta role, kterou oni plní nebo 

mají naplňovat, je zase jiná. V zahraničí, když vezmu to podhoubí, z něhož vznikli ombudsmani 

ve Spojených státech v šedesátých, sedmdesátých letech, nemá vlastně vůbec nic společného s 

tím, jak my vnímáme veřejnou službu. Takže i ta mezinárodní organizace ombudsmanů může 

být do jisté míry pro ně nějakým vodítkem, vydali moc pěkný handbook třeba, mají nějaká 

setkání, snaží se podporovat, říkají si, že jsou kamarádi, že se podporují a tak dále. Ale je otázka, 
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jestli vůbec vlastně si najdou nějakou společnou řeč, protože ti čeští ombudsmani médií veřejné 

služby budou řešit docela jiné problémy. Já si myslím, že je ještě potřeba rozlišovat 

ombudsmana, které je při soukromém médiu, při médiu veřejné služby a ombudsmana při 

samoregulačním orgánu. To je ještě třetí rovina, která u nás vůbec není, ale každý z nich má 

úplně jiné funkce a chápu, že ti ombudsmani při médiu veřejné služby jsou vlastně součástí 

kolosu, který má Radu České televize nebo Českého rozhlasu, má nějaký etický panel, fungují 

v těch organizacích nějaké další rozhodovací procesy, takže tam ten ombudsman nemůže úplně 

naplňovat tu klasickou roli, kterou známe z privátních médií. 

Měli by ombudsmani v českém prostředí zároveň být i public editors, tedy měli by nejen 

komunikovat s veřejností, ale zároveň nějak kontrolovat i tu redakci směrem dovnitř?  

Ano já si myslím, že by měli tuto roli plnit. Já si myslím, že ten ombudsman by neměl být 

jenom – teď to řeknu hnusně – další variantou tiskového mluvčího. On by to vlastně neměl být 

jenom někdo, kdo komunikuje s veřejností, měl by to být skutečně mediátor. Měl by to být 

někdo, kdo v té redakci bude bránit veřejnost. A chci zdůraznit, že ne čtenáře, ale veřejnost. On 

má být zosobněním veřejného zájmu, nezávislého, ta nezávislost u toho ombudsmana je 

důležitá proto, že on není součástí těch redakčních procesů, může na ně nahlížet zvnějšku. 

Takže já to vnímám tak, že ať už to bude nastaveno jakkoliv – klidně neformálně, to nemusí 

být formální pozice v redakci – může být přítomen na poradách, může být nějakým poradním 

orgánem třeba šéfredaktora managementu, sami novináři se na něho můžu obrátit, tohle je podle 

mě důležité. A já bych se velmi bál toho, kdyby vznikaly jenom formální pozice ombudsmanů 

jako někoho, kdo může přijímat dopisy nebo e-maily od čtenářů. V případě závažných 

problémů ho to médium předstrčí před kameru jo, to je podle mě úplně špatný příklad, jak to 

udělat. Dobrý příklad je, že je to aktivní člověk, který právě vahou své osobnosti, je ten problém 

schopen předcházet, je schopen už ze své zkušenosti identifikovat, že například nevím, natáčí 

se investigativní reportáž, on to ví, protože sleduje, co se děje v redakci, natáčí se prostě v 

nějakých parametrech, které on zná a řekne „hele, bacha, to jsme dělali před deseti lety a byly 

tam tyhle problémy“. Takový člen redakce si myslím, že nemusí být vyloženě ombudsman, ale 

ta role ombudsmana by mohla vlastně k tomuhle směřovat. Jenom chci k tomu doplnit, a to 

souvisí i s tím, jak tyhle funkce vznikly, že já si myslím, že je to u nás opravdu vlastně spíš 

nějaký sebezáchovný mechanismus těch médií a snaha o to vyrovnat se těm evropským 

partnerům, nechci, aby to znělo příliš příkře, ale myslím si, že právě proto, že skutečně ta 

problematika média veřejné služby je specifická a složitější, ale v rámci toho minima lze říci, 

že ten ombudsman nemůže úplně naplňovat svoji roli.  
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Do jaké míry zasahuje do té rozvíjející se profesionální novinářské etiky v Česku ten 

překotný vývoj moderních technologií? Do jaké míry třeba ovlivňuje novináře to, že 

můžou mít globální pohled na to, jak vznikají ty noviny a mediální obsahy všude jinde na 

světě? 

Obecně k problému technologií, nejenom k novým technologiím, zastávám ten pohled, že je to 

nástroj a prostě nějaký jev, který má nějaké sociálně-ekonomické souvislosti, může mít jak 

pozitivní, tak i negativní dopady. Když začnu těmi pozitivními, tak naprosto souhlasím, že 

právě třeba ta průchodnost té komunikace a ten vzor ze zahraničí jako vede k tomu, že i v 

českém prostředí se začalo nějakým způsobem experimentovat s žánry, jako je long form 

žurnalistika, nebo solution journalism a podobně. To jsou všechno trendy ze zahraničí, které k 

nám podle mě velmi pěkně přicházejí právě prostřednictvím toho, že je snadné se zúčastnit 

nějakého webináře, je snadné se zúčastnit nějaké konference, stejně jako si otevřít noviny, které 

dělají v zahraničí. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že právě ten technologický rozvoj 

eroduje klasickou profesionalitu toho novináře, a to na několika úrovních. Ta nejbolestivější je 

na té úrovni řekněme materiální. To znamená, že my máme nebývale velký počet freelancerů, 

tedy novinářů na volné noze, a tam pak ta samoregulace toho média nemusí vůbec pomoci, 

protože novinář, který nemá úplně support média za sebou, naopak to médium je ochotno se ho 

velmi rychle zbavit, když dojde k problému, nebude za ním stát. Druhý problém, který s tím 

souvisí, je, že se škrtá v samotných redakcích, v regionálních redakcích, a nejen v nich. 

Redaktoři mají na starosti víc ranků než v minulosti. Dřív byl redaktor na zdravotnictví, dnes 

zároveň k tomu dělá třeba školství, a ještě politiku v nějakém okrese. To jsou prostě problémy, 

které částečně, nikoliv pouze výhradně, ale částečně jsou spolupodmíněné tím technologickým 

rozvojem. A v neposlední řadě teda potom je online žurnalistika. Já osobně jsem vedl hodně 

rozhovorů s českými novináři s funkcemi v rámci managementu. Ty rozhovory byly často 

docela drsné, kdy vlastně jsem porozuměl tomu, že to vnímají tak, že online žurnalistika je 

trošku něco jiného než normální žurnalistika, že ty etické zásady tam neplatí, což mě dost 

překvapilo. Ale vlastně je to logické, ono to svádí k tomu, že se klade větší důraz na tu 

ekonomickou stránku věci, na to, že to musí generovat kliky, že to musí generovat sdílení toho 

obsahu a tak dále. Když to shrnu, nelze říct, jestli nová média škodí nebo prospívají, dělají 

oboje. Ale obecně česká žurnalistika z hlediska té profesní etiky na to není připravená, české 

kodexy vůbec nereflektují existenci nových médií, kodexy Syndikátu novinářů a médií veřejné 

služby na to zapomněly. Když bychom se podívali do soukromých médií, tam taky nenajdeme 

nic moc užitečného. Řeší se to ad hoc, řeší se to nějakými programy vnitřními, ale jak se má 
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novinář chovat na sociálních sítích, jakým způsobem vlastně může pracovat s materiálem ze 

sociálních sítí, to není dáno. Žurnalistika od telefonu dneska od počítače je velký problém, že 

se ztrácí novináři v terénu, to jsou problémy, které se vlastně neřeší z hlediska etiky, řeší se z 

hlediska organizace práce v redakci, a to je podle mě částečně důsledkem rozvoje těch 

technologií.  

A když se vrátíme k ombudsmanům a vztahu novinářů a publika – myslíte si, že redakce 

do budoucna budou preferovat ta takzvaná „centra čtenářů“ a budou jimi nahrazovat 

public editors, tak jak se to už děje někde v zahraničí? 

Obávám se toho. Ono to je na jednu stranu vlastně docela logické z nějakého ekonomického 

pohledu. Když budu hledat nějaký pozitiva, dokážu si představit, že díky tomu redakce může 

uvolnit nějaké prostředky na práci novinářů. Ono není všechno černobílé. Na druhou stranu si 

myslím, že naopak v té poměrně divoké situaci, v níž se ta celosvětová média, hlavně teda teď 

mluvím o tisku, ale samozřejmě i vysílání televizní a rozhlasové je toho součástí, nacházejí, 

kdy musí hledat nové zdroje financí, musí nějakým způsobem reorganizovat práci, aby mohla 

fungovat v globálním trhu, tak jako naopak si myslím, že by ty majáky samoregulační měly 

svítit hodně výrazně, aby přitahovaly ty novináře k sobě. Jsem rád, že jsem akademik, který si 

může dovolit kritizovat a nemusím to někde v tom managementu řešit. Zároveň se obávám, že 

se dostaneme do situace, kdy ta samoregulační rovina té novinářské práce bude regulována 

skutečně na minimum a v souladu s tím, že se veřejnost fragmentarizuje na publika, což je 

prostě posun posledních desetiletí, tak se budou stejně tak fragmentarizovat ty závazky, které 

ten novinář má, bude myslet primárně na své čtenáře, nebude hovořit o veřejném zájmu. A ten 

veřejný zájem je pojem, který v české novinařině vlastně ti novináři moc neví, co si s ním počít, 

oni nejsou schopni úplně vidět veřejnost, jsou schopni vidět své čtenáře nebo nějaké obecné 

politické či mocenské pozice, které kritizují. O to víc si myslím, že by měla existovat osvícená 

média, která to budou sledovat. 

Jak by měla postupovat soukromá média v Česku? Je pro ně řešením mít jednoho člověka 

jako je ombudsman, nebo je pro ně lepší aktualizovat své kodexy? 

Minimum, které je i nejméně bolestné po finanční stránce, je aktualizace etických kodexů. To 

si myslím, že je úplné minimum, které by ta média měla udělat, ve vlastním zájmu, ne v zájmu 

nějakého idealismu, protože si musí být vědomi toho, že ač ta situace se s technologickými, 

ekonomickými globálními změnami rychle mění, tak by měli na ty trendy reagovat. Druhá věc, 

pokud ty redakce jsou schopné alokovat nějaké peníze třeba i po dohodě s nějakou organizací, 
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tak by bylo fajn, kdyby skutečně ta pozice ombudsmana vznikla. Tohle podle mě je nějaké 

minimum, které si může už dovolit každá redakce, ale nesmíme zapomenout na třetí rovinou, 

kterou jste nezmínil. Ona koneckonců ani není úplně běžná v uvažování u nás. My musíme ty 

novináře vzdělávat a nejenom tak, že je vzděláváme my na univerzitách a že je vzdělávají třeba 

neziskové organizace, ale ty redakce je musí vzdělávat. Jestliže novináři zažili pandemii nebo 

zažívají pandemii a nebyli na ni připraveny, tak já to kladu za vinu redakcím. Samozřejmě nikdo 

netušil, že přijde pandemie, ale experti o tom hovořili dlouhou dobu, že SARS a podobně může 

být i u nás, ale řekněme, že ta připravenost na řešení krizí, na emocionální management a tyto 

věci se prostě neřeší v těch redakcích. Redakce neposkytují podporu svým redaktorům. 

Nevytváří nějaké tréninkové programy, které by je připravovaly na situace, do kterých se 

mohou dostat, a nehovořím teď o tom, že se dostanou ohrožení života, myslím třeba nějaký 

systematický tréninkový program, který by nějaké větší médium mělo třeba na ověřování 

zdrojů, na práci se zdroji. Pokud je mi známo, tak se takové věci dělají jenom na úrovni elévů 

jako na zaučení, nebo se víceméně vynechávají. 
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Příloha č. 16: Dotazníkový rozhovor s předsedkyní etické komise syndikátu novinářů 

České republiky Barborou Osvaldovou, 28. března 2021 

Jak vnímá etická komise syndikátu novinářů ombudsmany, kteří v Česku začali v 

posledních letech fungovat – jmenovitě Čestmír Franěk v České televizi a Milan Pokorný 

v Českém rozhlase? Je s nimi nějak v kontaktu, nebo si nějak jejich práce všímá?  

Ombudsmani jsou určitě krokem v před, ale není to novinka – např. Hospodářské noviny měly 

takový post, zastával ho Miroslav Jelínek, který se později stal předsedou SNČR a podílel se 

na vzniku Etického kodexu SNČR. Podobně měla svého ombudsmana např. francouzská 

televize, měl dokonce svůj pořad. S ním jsme spolupracovali, měl přednášky z deontologie 

(etiky) bohužel pak televize tuto relaci přestala vysílat. Myslím, že se nepletu v tom, že pořad 

měl malou sledovanost. Zatím Komise pro etiku při SNČR nedostala společný podnět. 

Stěžovatelé se obracejí rovnou na rady. 

Obecněji k českým médiím, dá se nějak popsat nebo říct, kde jsou ty největší slabiny z 

pohledu etiky? 

To nelze takhle globálně říct. Jsou redakce, které se etických pravidel drží, a jsou redakce, které 

to nedělají. To platí i pro ověřování informaci a dělení na názorovou a zpravodajskou sekci. 

Poslední dobou mám dojem, že oddělování zpráv a názorů se – i pod vlivem internetových 

médií, stírá. A co se týče majitelů: pamatuji se ještě na dobu, kdy byl velký tlak proti tomu, aby 

média byla tak zvaně v zahraničních rukou. Že budou zahraniční majitelé zasahovat do obsahu. 

Dnes jsou velké printy a časopisy v českých rukou a podle mne je to horší. A daleko nejhorší 

je, když etické kodexy schvalují politici. To mají dělat profesní organizace 

Jak jsou na tom média z pohledu samoregulace? Jsou tou hlavní formou vnitřní předpisy 

redakce a etické kodexy? A v případě etických kodexů, dá se nějak říct, jak kvalitní jsou? 

To je vlastně podobný problém. Nelze to říct obecně. Většina redakci etické kodexy má – otázka 

je, zda to redaktoři a redaktorky vždycky vědí. Etické kodexy kvalitní jsou – řada z nich vychází 

ze směrnic BBC a opakují se v nich stejné věci. Těch základních sedm má asi každý kodex: 

plagiátorství, úplatky, střet zájmů, zadržování informací, klamání, narušování soukromí, osobní 

účast na zprávě. U narušování soukromí je pak ještě důležitá věc – jeho narušení ve veřejném 

zájmu. Což by měl právě posuzovat nadřízený redaktora a ombudsman/ka. 

Zpět k ombudsmanům, jsou podle Vás doplněním služby, kterou média mají svému 

publiku nabízet?  
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Určitě, ale řekněte mi, kdo z publika ví, že médium ombudsmana má?  

 

Měli by ombudsmani pomáhat i s tou samoregulací jednotlivých redakcí? To znamená 

kontrolovat i práci novinářů, zasahovat i do etických sporů uvnitř redakce – například 

jestli je správné zveřejnění nějakého článku či nikoliv. Nebo by skutečně měli být 

primárně jako spojka mezi redakcí a veřejností? 

Podle mne je základní problém, že novinář není definován jako profese. Tím spíš, když se 

kdokoli může projevovat na různých platformách. Pak vzniká dojem, že novinářem nebo 

novinářkou může být každý, kdo se ve škole naučil psát. Vycházejí věci neredigované, 

needitované, dokonce s chybami v češtině. Pokud je v redakci etický spor, ombudsman by jistě 

měl pomoci dřív, než se materiál dostane k veřejnosti. 

Mění nějak etické zásady, kterými by se novináři měli řídit, sociální platformy a 

digitalizace? Ať už konkrétně v případech, které etická komise posuzuje, nebo obecně v 

nějakých pravidlech, která by média měla zapracovat právě do svých etických kodexů 

nebo pravidel. 

Výrazně. To jsem ostatně řekla dřív, než jste se zeptal. Ale bohužel je to pořád stejný problém 

– pokud začnete zasahovat do společenských sítí (já jim neříkám sociální, protože ten pojem 

pro mne znamená něco jiného), pisatelé se ohradí, že bráníte svobodě slova. Ale když 

nezasáhnete, vesele se šíří rasismus, a dokonce fake news. Ale je potřeba vědět jedno: Komise 

pro etiku řeší poklesky novinářů, ne každého, kdo dosáhne na počítač. 

 

 

 

 


