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Jako součást Vědeckého záměru Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky na léta 2005 - 2010, respektive katedry žurnalistiky, vzniklo 
několik bakalářských prací, v jejichž zorném polije etika žurnalistické práce 
a její různé aplikace na konkrétní události v české mediální krajině.
Jako při každém bádání, výsledkem jsou práce objevné, zajímavé a zdařilé, 
dále práce odpovídající zadání, sumarizující a shrnující dosavadní poznatky i 
práce splňující základní kritéria, nicméně nijak základní požadavky 
nepřesahující.

Vzhledem k tomu, že jsem oponovala převážnou část těchto prací, 
měla jsem možnost srovnávat, jak se diplomanti s tématem vyrovnali, jak 
k němu přistupovali, z jaké literatury čerpali a jak ji ve svém textu použili.
To bylo na jedné straně jako komparace přínosné, pro autory a autorky prací 
to ovšem byla jistá nevýhoda. Velmi záhy se totiž ukázalo, že vycházejí 
z podobného okruhu doporučené literatury (Anzenbacher, Bauman, Knapp, 
Šimek -  Špalek, Listina základních práv a svobod, Deset let v českých 
médiích -  jako přispívající do tohoto sborníku si dovoluji ohradit proti 
uvádění Jirák a kol. Knihu uspořádal Josef Beránek a Silvie Hekerlová) a 
bylo zajímavé sledovat, jak se který autor s touto literaturou „vyrovná“, zda 
přejme nabízená tvrzení, bude o nich pochybovat, nebo uvede, že jeden 
současný výklad hovoří takto a jiný jinak, nebo že v rámci úvah o etice 
přinese také svůj názor.

Tento vztah k literatuře se projevoval především v úvodní kapitole 
(kapitolách), kde se každý autor více méně snažil zasadit úvahy o etice do 
kontextu, ať už filosofického, nebo společenského. A protože se někteří 
autoři zmiňují o rozpadu hodnot a Zygmint Bauman přímo napsal knihu 
Úvahy o postmoderní době, objevuje se tzv. rozpad klasických morálních 
hodnot i v předložených pracích, dlužno ovšem podotknout, že někde spíš 
jako podklad ke kritické reflexi.

Vzhledem k tomu, že všichni diplomanti vycházeli jak z Etického 
kodexu Syndikátu novinářů ČR (mimochodem pokud je uváděno jen slovo 
syndikát, je v něm malé s), tak z exitujících kodexů redakcí, některým se 
podařilo sehnat všechny existující, jiní naopak všechny nesehnali, nicméně 
shodně konstatují, že dostat se k těmto dokumentům nebylo jednoduché, že 
s nimi redakce příliš nepracují, že nemají ani zachycený přesný vznik a že by 
bylo vhodné, aby na svých webových stránkách měli kodex uveden.

K tomu jen dvě poznámky nikoli na obranu: SNČR má na svých 
stránkách uvedeno, že Etický kodex novináře vznikl roku 1998 a byl 
novelizován 1999 -  to ovšem není pravda, bylo to až v roce 2000 a současné 
znění je poněkud jiné. Za to však diplomanti nemohou a musí to opravit 
SNČR. Poznámka druhá -  v kodexech redakcí jsou také pokyny pro 
žurnalistickou praxi, podle kterých se mají novináři řídit -  to je ovšem určité 
know -how a pak není divu, že takovou věc nechtějí v důvodů 
konkurenčního boje redakce uveřejňovat. To nicméně neomlouvá, že o těchto 
pravidlech není mnoho známo.

A ještě jedna obecná poznámka: pokud se autoři zmiňují o tom, že se 
s etickými kodexy v ČR dlouho čekalo a že neprobíhala diskuse. Diskuse



A ještě jedna obecná poznámka: pokud se autoři zmiňují o tom, že se 
s etickými kodexy v ČR dlouho čekalo a že neprobíhala diskuse. Diskuse 
probíhala -  zejména po uveřejnění snímků bývalého prezidenta Havla, 
kterého snímala TV NOVA v nemocnici. Kodexy nevznikaly mimo jiné proto, 
že když se takový požadavek na počátku roku 1990 objevil, novinářská obec 
se ohradila, že ona žádný kodex nepotřebuje, protože teď bude v novinách 
psána pravda a každý jasně ví, co má dělat.

Autor si vybral příklad, který skutečně neslouží českým médiím ke cti. 
Na základě obsahové analýzy (po tom, co popsal jak zákonný, tak etický 
rámec a také průběh kauzy) dokládá, jak vybraná média v tomto případě 
selhala a podílela se i na tom, že Miloš Topolovský přišel o práci a dokonce 
se pokusil o sebevraždu. Dokládá nezvládnutí dodržování presumpce neviny 
a došel také k závěru, že v referování neexistoval rozdíl mezi bulvárem a 
seriozním tiskem (především MFDNES).

Práce je zdařilá, opírá se jak o prokazatelnou analýzu, tak vhodné 
přílohy. Vykazuje sem tam nějaké stylistické nedostatky (s. 13 v citátu 
vypadlo slovo), poněkud zmatený je také vznik Etického kodexu -  s. 14 a 
předpokládala bych, že diplomant bude používat místo nadpis pojem titulek. 
To však nemění nic na tom, že diplomovou n rá ri bez pochybností k obhajobě 
doporučuji __ ------------------  "
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