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1. Úvod 

„Po třech letech mediálního zájmu to není velká výhra. Morálně je to očištění."1 

Těmito slovy zhodnotil Miloš Topolovský osvobozující rozsudek, který jej po téměř 

třech letech uznal nevinným kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování vojáků Hradní 

stráže, v níž Topolovský pracoval jako výchovný a sociální poradce. 

Miloš Topolovský je hlavní postavou případu, který lze bez přehánění označit za 

precedentní: málokdy byla ze strany médií více porušována presumpce neviny. Tato 

bakalářská práce si klade za cil rozebrat míru porušování principu presumpce neviny 

právě v tomto případě. 

Hlavní metodou práce je obsahová analýza, která vychází z rešerší v archívech 

deníků MF DNES, Lidové noviny, Právo a Blesk. V těchto titulech jsem od 20. března 

2002 (kdy se v nich objevila první zmínka o kauze) až po datum odevzdání 

bakalářské práce, tedy 19. května 2006, zkoumal referování o kauze Miloše 

Topolovského. Výsledkem jsou tabulky, které pomocí tvrdých dat o porušování 

presumpce neviny a porušování jiných etických zásad žurnalistiky ukazují, který 

z výše jmenovaných titulů Topolovského případ zpracoval nejhůře. 

Bakalářská práce má několik částí. Nejprve je nastíněn princip presumpce neviny, jak 

jej upravuje české právní prostředí. V další kapitole následuje popis etických kodexů, 

popřípadě jiných zásad pro pravidla žurnalistické práce; kromě deníků, jejichž obsah 

analyzuji, popisuji také etický kodex Syndikátu novinářů České republiky. 

V následující kapitole je podrobně popsána kauza Miloše Topolovského - včetně 

klíčových dat, událostí a novinových článků. V podle mého názoru nejdůležitějších 

fázích případu jsou doplněny konkrétní ukázky z textu. Další částí je stěžejní pasáž 

této bakalářské práce, obsahová analýza. Nejprve je nastíněna metodika a kódovací 

kniha obsahové analýzy, poté je analyzován každý z deníků zvlášť. Další kapitolou je 

srovnávací obsahová analýza. 

Výsledky obsahových analýz jsou rozebrány v poslední kapitole, kterou je závěr. 

V příloze je přiložena kopie článku Jiřího Hromady, který při procesu působil jako 

Topolovského důvěrník, a přepis dvou etických kodexů - Etického kodexu Syndikátu 

novinářů České republiky a mezinárodní deklarace, která byla schválena na 2. 

světovém kongresu Mezinárodní 

1 In: Soud: Psycholog Hradní stráže vojáky neznásilnil, 2. března 2005, MF DNES 
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deklarace, která byla schválena na 2. světovém kongresu Mezinárodní federace 

novinářů. 

Jedním z hlavních záměrů bakalářské práce byla také komparace práce bulvárního 

deníku (v mém případé deník Blesk) s listy, které samy sebe deklarují jako seriózní. 2 

Zde jsem vycházel z logické myšlenky, že bulvár by měl automaticky o tak pikantní 

(ač se později ukázalo, že šlo o křivé obvinění) i politicky citlivé (Hradní stráž patří 

k symbolům prezidentství) látce oproti serióznímu tisku informovat s větším 

množstvím nepřesností, respektive provinění se proti etickým i právním normám. 

Tuto premisu rozebírám v hlavní části obsahové analýzy. 

Tato bakalářská práce si neklade za cíl moralizování nad prácí jednotlivých 

redaktorů: chce být spíše na základě tvrdých dat ukazatelem profesionality 

jednotlivých redakcí a českého tisku obecně, neboť čtyři mnou analyzované deníky 

tvoří významnou většinu na trhu tuzemských printových médií. Dalším subtématem, 

které souvisí s redakční prací a českými médii, je role tiskové agentury ČTK; i proto u 

článků, které jsou podrobněji rozebírány, uvádím jejich autora, ačkoli si to protiřečí 

s výše vyřčeným cílem o nemoralizování a nesouzení jednotlivců. Jenže právě prvek, 

jak je postavena čistě redakční zpráva v kontrastu s článkem převzatým z agentury, 

byl dalším z jevů, na nějž se chci v této bakalářské práci zaměřit. 

Základem pro obsahovou analýzu byl elektronický archiv českých médií, který 

provozuje společnost Newton. 

o 

pojem bulvární podle definice Praktické encyklopedie žurnalistiky znamená mimo jiné „médium, které ... se 

specializuje pouze na senzace a podává je jednoduchou a zábavnou formou... Bulvár také často směšuje realitu 

s iluzemi a preferuje skandály... Například směšování reality a iluze jsem očekával i v případu Miloše 

Topolovského. Naopak u seriozních deníků, které by se těchto postupů měly vyvarovat, by výsledky obsahové 

analýzy teoreticky měly být mnohem lepší 
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2. Presumpce neviny a její právní úprava v Česku 

Presumpce neviny patří k základním pilířům práva. Právnický slovník vydaný 

kolektivem autorů pod vedením Zdeňka Madaryji definuje následujícími slovy: 

„Presumpce neviny patří mezi základní zásady trestního řízení; záleží v tom, že 

dokud pravomocným rozsudkem není vyslovena vina, nelze na toho, proti němuž se 

vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen trestným činem, resp. přečinem. Není-li 

vina obžalovaného plně prokázána, musí být vynesen rozsudek zprošťující a 

obžalovaného je popř. nutno odškodnit za vazbu, neboť zde platí, že neprokázaná 

vina má stejné procesní důsledky jako prokázaná nevina. 

Orgány činné v trestním řízení musí vůči obviněnému postupovat nestranně a 

nesmějí s ním již předem jednat jako s pachatelem. Není věcí obviněného, aby 

dokazoval svou nevinu. Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován ani k 

výpovědi ani k doznání. Jsou-li v otázce viny nebo o jakékoli skutečnosti v trestním 

řízení pochybnosti a jestliže je nelze rozptýlit dalšími důkazy, je nutno rozhodnout ve 

prospěch obviněného. 

Zásada presumpce neviny je úzce spjata s některými dalšími zásadami trestního 

řízení, a to zejm. se zásadou zajištění práva na obhajobu, se zásadou objektivní 

pravdy a se zásadou stíhání jen ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví 

trestní řád."3 

2. 1. Presumpce neviny v Listině základních práv a svobod 

Presumpce neviny je kromě trestního řádu 4 také zakotvena v Listině základních práv 

a svobod, jež je součástí ústavy České republiky. Tato problematika je zmíněna v 

Hlavě páté (Právo na soudní a jinou právní ochranu), kde se v Článku 40 v prvních 

dvou bodech píše: 

• jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy 

3 Kolektiv autorů pod vedením Zdeňka Madara: Právnický slovník, 2. díl, Praha: Panorama, 1988, str. 121 

4 definice z trestního řádu je na následující straně 
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• každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, 

pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina 

vyslovena5 

2. 2. Zákonná úprava presumpce neviny 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v § 2 pod názvem 

„Základní zásady trestního řízení", bodu 2 píše: „Dokud pravomocným odsuzujícím 

rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní 

řízení, hledět, jako by byl vinen."6 Presumpce neviny se týkají dále ještě v § 8a 

(Poskytování informací o trestním řízení) odstavce 1 a 2: 

• Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním 

informací sdělovacím prostředkům. Přitom dbají toho, aby neohrožovaly 

objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci, nezveřejňovaly o 

osobách, které mají účast v trestním řízení, údaje, které přímo nesouvisejí s 

trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným 

odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se 

vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). 

• Z důvodů uvedených v odstavci 1 orgány činné v trestním řízení odepřou 

poskytnutí informací1 

Nehovoří se tedy přímo o konkrétním slovním spojení „presumpce neviny", ale je 

opět jasně formulována základní zásada tohoto pilíře právního řádu: totiž že 

rozsudek, po němž lze na odsouzeného nahlížet jako na skutečného pachatele 

trestného činu, musí být pravomocný. 

5 Dančák B „ Šimíček V. (EDS.): Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a 

Slovenské republiky, Brno: Masarykova univerzita, 2001, str. 242 
6 In: Trestní řád, http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h1.aspx 
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2. 3. Největší neshody se zákonnými normami 

Jednoznačně nejpalčivějším problémem je pro novináře v případu Miloše 

Topolovského, jak se v dalších kapitolách ukáže, právě nutnost respektovat 

požadavek nikoli odsouzení, ale přímo pravomocného verdiktu. Pokud bychom se 

zaměřili i na definici právnického slovníku, ukazují se další problémy, jež se však 

objevují také v jiných kauzách: například to, že se s obviněným nesmí dopředu jednat 

jako s pachatelem. Bylo by příliš smělé a vůči zástupcům moci soudní až 

dehonestující tvrdit, že soudci v případu Topolovského byli zaujatí, jde však o 

problém úniku informací, které automaticky naznačují na vinu obžalovaného. 
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3. Etické kodexy deníků a Syndikátu novinářů České republiky 

Ještě před nastíněním novinářské etiky a etických kodexů v českém mediálním 

prostředí a v denících, jejichž texty byly podrobeny obsahové analýze, se pokusím 

uvést definici samotného pojmu etika. 

Podle Radima Brázdy je „etika (z řeckého éthos, zvyk, obyčej, mrav i obvyklé místo k 

bydlení) - původně učení o morálce ve smyslu jednání řídících mravů a zvyků, 

obvyklostí (usancí) a institucí. Jako součást filozofie se pokouší zdůvodnit, 

reflektovat, zakládat, popř. poskytnout pravidla a normy lidského chování a jednání. 

Reflektuje morálku, táže se rovněž na její legitimizaci a legalizaci. ...Je chápána jako 

teorie způsobu lidského života."8 

Pro účel této bakalářské práce je ale podstatná podkategorie etiky, kterou je v tomto 

případě etika profesní, konkrétně žurnalistická. Praktická encyklopedie žurnalistiky ji 

definuje jako „souhrn psaných i nepsaných zásad, jimiž by se měla řídit práce 

žurnalisty na základě obecně sdílených hodnotových kritérií. Zásady žurnalistické 

etiky bývají explicitně vyjádřeny v etických kodexech žurnalisty, které jsou přijímány 

profesními sdruženími žurnalistů v jednotlivých zemích."9 

Kromě obecných úprav jsou zde ale ještě také ještě etické kodexy jednotlivých 

mediálních firem. Jak v knize Úvod do studia médii píší její autoři Jirák a Burton, 

omezení současných médií je možno rozlišovat na dobrovolná (interní) a vnucená 

(externí). Právě mezi interní, tedy dobrovolná opatření patří mimo jiné redakční 

profesní kodexy: 

„Redakční pravidla slouží pracovníkům média k podpoře správného či žádoucího 

rozhodování v průběhu práce na příslušném mediálním produktu"10. Za jeden z 

nejzdařilejších příkladů etických kodexů pak autoři v českém prostředí označují etický 

kodex týdeníku Týden, jenž byl schválen ve druhé polovině roku 1998. 

Úprava jednání a chování redaktorů pomocí vnitřních etických kodexů není v českém 

mediálním prostředí zcela samozřejmá. Z mnou analyzovaných deníků mají 

písemnou úpravu jen dva: MF DNES a Lidové noviny. Přesto ani v těchto redakčních 

8 Brázda R.: Úvod do srovnávací etiky, Praha: KLP, 1998, str. 42 
q 

Osvaldová B., Halada J. a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky, Praha: Libri, 2004, str. 55-56 
1 0 Burton G., Jirák J.: Úvod do studia médií, Brno: Barrister&Principal, 2001, str. 135 

12 



zásadách (viz níže) nenajdeme bod, který by se přímo týkal presumpce neviny. 

Ještě před popisem etických kodexů jednotlivých deníků, které byly podrobeny 

obsahové analýze, bych chtěl uvést dvě obecnější etické zásady: Etický kodex 

novináře Syndikátu novinářů České republiky a mezinárodní deklaraci, která byla 

schválena na 2. světovém kongresu Mezinárodní federace novinářů. 

3. 1. Obecná úprava novinářské etiky 

Například na internetových stránkách Syndikátu novinářů ČR (www.sncr.cz) je 

zveřejněna mezinárodní deklarace, která byla schválena na 2. světovém kongresu 

Mezinárodní federace novinářů, jenž se konal v dubnu 1954 v Bordeaux, a posléze 

upravena 18. světovým kongresem téže federace (z června 1986). „Tato mezinárodní 

deklarace se vyhlašuje jako norma profesionálního chování novinářů, kteří se věnují 

sbírání, předávání, rozšiřování a komentování zpráv a informací a popisováním 

událostí,"11 píše se v deklaraci. 

Konkrétními body jsou mimo jiné: 

• Respektování pravdy a práva veřejnosti na pravdu je první povinností novináře 

• Novinář si bude vědom nebezpečí diskriminace, kterou podpoří sdělovací 

prostředky, a udělá vše pro to, aby se vyhnul usnadnění takové diskriminace, 

která bude mít, mezi jiným, ve svém základě rasové, sexuální, sexuálně 

orientační, jazykové, náboženské, politické nebo důvody a národnostní či 

sociální původ 

• Novinář bude považovat za vážný profesionální přestupek: plagiátorství, 

zlovolné zkreslení skutečnosti, pomluvu, urážku na cti, křivé obvinění, 

nepodložené obvinění, přijetí jakékoli formy úplatku s ohledem na publikování 

nebo potlačení zpráv a informací. Novináři hodní tohoto jména budou 

považovat za svou povinnost věrně dodržovat výše uvedené principy 

• Podle obecného zákonodárství každé země bude novinář profesionálních 

záležitostech uznávat pouze jurisdikci kolegů a vyloučením jakéhokoli 

vměšování vlády či jiných 12 

1 1 http://www.sncr.cz/etika/deklarace.phtml, kompletní znění deklarace je v příloze 

12 . . . . 
tamtez 
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3. 2. Etický kodex novináře Syndikátu novinářů České republiky 

„Syndikát novinářů České republiky na základě studia mezinárodních i národních 

dokumentů vypracoval Etický kodex novináře, který je závazný pro jeho členy a k 

jehož dobrovolnému dodržování vyzval všechny české a moravské novináře bez 

ohledu na jejich členství v syndikátu,"13 tato důležitá informace je v předmluvě 

k Etickému kodexu novináře, jenž vzniknul na 4. Evropské konferenci o politice 

hromadných sdělovacích prostředků (konala se v prosinci 1994 v Praze). „Kodexy 

chování novinářů, které byly přijaty i/ řadě evropských demokratických zemí, se snaží 

různým způsobem sladit práva a svobody novinářů s právy a svobodami občanů tak, 

aby se nedostávaly do konfliktu a stanovit odpovědnost novinářů za jejich činnost,"14 

dodává předmluva. Kodex byl schválen valnou hromadou SNČR 18. června 1998 a 

aktualizován jeho správní radou 25. listopadu 1999. 

Mimo jiné se v něm píše: 

• Nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly 

deformovány zamlčením důležitých dat 

• Respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny 

pochopit následky svých výpovědí 

• Dodržovat přísně zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné 

obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení 

• Považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a 

lži za nejzávažnější profesionální chyby 

• Kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností 

dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně 

Přinejmenším z těchto zásad, k jejímž „dobrovolnému dodržování" podle předmluvy 

Etického kodexu novináře vydaného Syndikátem novinářů ČR tato organizace 

„vyzvala všechny české a moravské novináře bez ohledu na jejich členství 

v syndikátu", vyplývá mnoho přestupků, kterých se novináři v popisované kauze 

dopustili vůči Miloši Topolovskému. 

13 
In: Etický kodex novináře, http://www.sncr.cz/etika/kodex.phtml, kompletní znění v příloze 

14 . . . 
tamtez 

14 

http://www.sncr.cz/etika/kodex.phtml


Kromě těchto obecnějších úprav mají však své vlastní kodexy i jednotlivá média. 

V této bakalářské práci jsem zkoumal, jak etickou stránku své práce kodifikují deníky 

MF DNES, Lidové noviny, Právo a Blesk. 

3. 3. Etický kodex novináře MF DNES 

Etický kodex deníku MF DNES, který se nachází v Redakční příručce MF DNES, byl 

vydán 18. března 2002. „Tento soubor pravidel platí pro všechny pracovníky, kteří se 

podílejí na psaní, editování a přípravě novin. Dodržování stanovených standardů je 

základní podmínkou práce pro MF DNES a zároveň závazkem vůči našim čtenářům," 
15 píše se v jeho předmluvě. Pravidla jsou rozdělena do dvaceti bodů. 

Mezi nimi se například píše: 

• povinností každého pracovníka MF DNES je poskytovat čtenáři pravdivé, 

přesné a nezkreslené informace 

• MF DNES se vyhýbá jakýmkoli předsudkům a pejorativním výrazům ve 

spojení s rasou, národností, pohlavím, ... či sexuální orientací 

• Autoři, editoři i ostatní osoby podílející se na výrobě MF DNES se při své práci 

řídí platnými zákonnými předpisy České republiky 

Především poslední z mnou citovaných bodů se, ač nepřímo, týká i presumpce 

neviny (viz kapitola 2). Z platných zákonných úprav totiž vyplývá, že v některých 

článcích redakce MF DNES porušila presumpci neviny; tím se ukazuje selhání16 

vnitřního kontrolního mechanismu, v tomto případě Etického kodexu novináře MF 

DNES. 

3. 4. Etický kodex Lidových novin 

Úprava, která platí pro redaktory Lidových novin, se jmenuje Statut redakce. Kromě 

kapitol, jakými jsou například „Zásady a cíle listu" či „Vztah redakce k vydavateli", 

obsahuje pod názvem „Pravidla profesionálního jednání člena redakce Lidových 

1 5 In: Redakční příručka MF DNES, 18. března 2002 

1 6 například titulek článku Za znásilnění vojáka dostal podmínku z 15. listopadu 2003 je na první pohled zjevným 

porušením presumpce neviny - jednalo se totiž o nepravomocný rozsudek. V tomto případě neomlouvá ani 

obecně malý prostor, který textově dávají titulky: jde o porušení zákonného předpisu 
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novin a smluvního spolupracovníka Lidových novin" konkrétní seznam 15 bodu, které 

se dotýkají konkrétní práce jednotlivých redaktorů/smluvních spolupracovníku listu. 

Mezi nimi se například píše, že redaktor/spolupracovník Lidových novin: 

. Usiluje o to, aby informace, které rozšiřuje, byly pravdivé, přesné a úplné. 

Nevydává úsudek za fakt. Nezkresluje, nezamlčuje 

• Usiluje o to, aby texty, jichž je autorem, neobsahovaly věcné ani stylistické či 

typografické chyby 

• Nepublikuje fakta, jež je možno považovat za porušení práva na soukromí, 

pokud si to nevyžaduje nepopiratelný veřejný zájem 

Lidové noviny tedy i přes existenci tohoto Statutu redakce nemají nijak ve vnitřním 

řádu redakce upravenou problematiku presumpce neviny; dokonce se v něm na 

rozdíl od konkurenční MF DNES ani nemluví o dodržování platných zákonných 

předpisů. 

3. 5. Etický kodex deníku Blesk 

Deník Blesk nemá etická a profesní pravidla kodifikována v písemné podobě. 

3. 6. Etický kodex deníku Právo 
Deník Právo nemá etická a profesní pravidla kodifikována v písemné podobě. 
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4. Vývoj případu Miloše Topolovského na stránkách analyzovaných 

deníků 

V této kapitole je podrobně rozebrána kauza, v níž byl výchovný a sociální pracovník 

Hradní stráže Miloš Topolovský křivě nařčen ze sexuálního obtěžování 

a znásilňování příslušníků této elitní jednotky. V analyzovaných titulech (Blesk, 

Právo, Lidové noviny a MF DNES) se pn/ní zmínka objevuje 20. března 2002, 

naposledy 17 se o celém případu tyto deníky zmiňovaly v prosinci 2005. 

4. 1. Počáteční fáze kauzy do začátku soudu (březen - listopad 2002) 

Kauza sexuálního obtěžování u Hradní stráže ve sledovaných denících začíná 20. 

března 2002. Den předtím totiž o celém případu jako první informovalo zpravodajství 

televize Nova, které odstartovalo velký zájem veřejnosti o dění v Hradní stráži, kde 

mělo kromě tohoto sexuálního skandálu docházet také k alkoholovým večírkům a 

celkovému chování, jež neodpovídá úrovni jednotky. 

Z večerního zpravodajství případ převzaly deníky Blesk a Právo: vzhledem k tomu, 

že redakce text zpracovávaly až na základě vysílání televize Nova (v obou článcích 

je Nova uvedena jako zdroj informací), je jim věnován pouze malý prostor. O den 

později už je o aktuální kauze referováno i v MF DNES a Lidových novinách. Ve 

všech případech je viník anonymní. 

Ani nezveřejňování údajů o Topolovském ale nezbraňuje tomu, že období od prvního 

zveřejnění do konce března 2002 patří k mediálně nejhůře zpracovaným: především 

Blesk na základě anonymních hlasů zcela ignoruje presumpci neviny a například 

titulkem „Zrůda zneužila deset vojáků" uveřejnil, dá-li se to tak nazvat, jedno 

z textových schémat, proti němuž se později Topolovský nejvíce bránil a na nějž 

upozorňoval - tedy že média vůbec nerespektovala platný právní předpis o 

dodržování presumpce neviny. 

Daleko před zahájením soudního procesu, jenž začal až v únoru 2003, se na 

stránkách tří deníků objevuje plné jméno Miloše Topolovského: MF DNES jej 

uveřejňuje jako první, již 24. dubna 2002 ve vlastním textu. Lidové noviny, které jsou 

v této fázi kauzy v referování o ní nejstřídmější, a Blesk Topolovského jmenují 23. 

května - v obou případech jde o informaci převzatou z ČTK; na základě agenturní 

1 7 míněno k době dokončení bakalářské práce, tedy k 19. květnu 2006 
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zprávy z ČTK Topolovského identitu poprvé zveřejňuje i Právo - 26. června 2002. 

jako poslední z analyzovaných deníků. Na případu se kromě mediální etiky projevuje 

i nesolidnost policie a orgánů činných v trestním řízení: je sice pravda, že pokud by 

média nechtěla, Topolovského identitu nikdy nezveřejní, ale na druhou stranu jim to 

mohl umožnit pouze únik informací. Ohledně zveřejňování Topolovského jména platí 

stav, kdy redakce reagují na posun konkurence. Jde sice o hypotézu, ale na českém 

mediálním trhu, obzvláště printových médií, je vysoce nepravděpodobné, že by 

někdo v tolik sledované kauze raději zaostával za svými rivaly, než aby důsledně 

dodržoval etická pravidla; ovšem to je trend, který lze pozorovat v médiích obecně. 

Nejvíc dění u Hradní stráže před začátkem soudních procesů sleduje Blesk a MF 

DNES; Lidové noviny a Právo o Topolovského kauze píší nejen méně, ale také často 

například v souvislosti s celkovou politickou situací18. 

4. 2. První soud a první rozsudek (druhá polovina března 2003) 

V březnu 2003 je Topolovského kauza poprvé posuzována soudem. Deníky shodně 

začínají informovat 18. března o začátku soudního jednání a o výsleších nejen 

Topolovského, ale i jednotlivých svědků. Zajímavá je opět jakási stádnost 

v informování: deníky se zaměřují hlavně na rozpory ve výpovědích, které napovídají, 

že Topolovský možná nespáchal vše, z čeho byl obviněn. To však není příliš platné, 

neboť Topolovský je verdiktem z 21. března odsouzen k ročnímu podmíněnému 

trestu s čtyřletým odkladem, proti němuž se však na místě odvolává. 

Zde nastává poměrně důležitý bod ve vnímání kauzy: ačkoli šlo o nepravomocný 

rozsudek, média nerespektovala, že pro potvrzení viny je potřeba rozsudku 

pravomocného 19. Zajímavý vývoj však ukazuje paradoxně Blesk-tedy deník, který 

Topolovského často pomocí anonymních svědectví očerňoval nejviditelněji, ale nyní 

se i po rozsudku staví spíše na jeho stranu a diví se, proč byl po tak rozporuplných 

výpovědích vůbec odsouzen. 

18 
např. Právo 28. března 2002 píše v článku „Havel odmítl jednat s Tvrdíkem" o reformách, kterými by měla 

Hradní stráž projít a o sporu prezidenta Václava Havla a tehdejšího ministra obrany Jaroslava Tvrdíka 
1 9 přesto jsem nepovažoval za vhodné uzpůsobovat tomuto faktu obsahovou analýzu. Členění, které by bralo 

v potaz ještě posun mezi nepravomocnými verdikty a odráželo dodržování presumpce neviny v těchto obdobích, 

by dalo vzniknout pěti velkým srovnávacím celkům, a vymykalo by se tak nejen plánovanému účelu, ale i rozsahu 

bakalářské práce - pozn. autora 
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4. 3. Série odvolání (únor 2003 - konec roku 2004) 

Po zaznění pn/ního rozsudku se objevily některé silné protinázory, například článek 

Jiřího Hromady z Gay a lesbické iniciativy, který uveřejnila ve své názorové rubrice 

MF DNES. Hromada, jenž v soudním procesu vystupoval jako Topolovského 

důvěrník, například píše: „Místo respektování presumpce NEVINY důsledně 

přesvědčovala veřejnost o presumpci VINY údajného psychologa ...Kdo se však 

omluví Topolovskému za to, že dříve, než proběhl soud, bylo zveřejněno jeho plné 

jméno, fotografie a osobní údaje?"20 Hromada se pokouší sumarizovat největší 

problémy, které média svým nedodržováním presumpce neviny a etických zásad 

vytvořila. 

Opět se to projevilo například v červnu 2003, kdy se na veřejnost dostaly další dva 

skandály týkající se Hradní stráže: pornosmínky vojáků v uniformách této jednotky a 

údajné vydírání bulharských prostitutek několika příslušníky Hradní stráže. Ve všech 

denících byl spolu s tímto vždy zmiňován i Topolovský. Například MF DNES 

v rámečku, který vypočítává problematické kauzy týkající se elitní jednotky české 

armády, píše o „znásilnění vojína:... Topolovský si trest vysloužil za to, že loni v 

lednu opil vojína jednotky do němoty a znásilnil ho"2\ 

Poté následovala dvě neúspěšná odvolání Topolovského. 14. listopadu 2003 je 

Topolovského podmíněný trest z jednoho roku zvýšen na dva; čtyřletý odklad 

zůstává. Stejná výše trestu byla zachována i v červnu 2004. Přestože jsou v této fázi 

již výpovědi proti Topolovskému často rozporuplné a i některé články se podivují22 

nad tím, že trest byl sociálnímu pracovníku dokonce zvýšen, k definitivnímu zproštění 

viny se Topolovský přibližuje až na podzim 2004. V té době změnil výpověď 

dosavadní korunní svědek proti Topolovskému, vojín Vladimír Smutný. Je paradoxní, 

že právě tohoto svého podřízeného následně Topolovský několikrát osočuje: 

20 
In: Topolovský a presumpce neviny, 25. února 2003, MF DNES 

21 
In: Další aféra: vojáci vydírali prostitutky, 21. června 2003, MF DNES 

22 

například Martin Zeman se v redakčním komentáři Lidových novin zamýšlí nad tím, zda verdikt nemůže 

souviset také s Topolovského sexuální orientací: „Úloha soudu byla jasná, pečlivě zvážit, zda vojáci nelžou, aby 

nemuseli přiznat homosexuální zkušenost. Však také výpovědi většiny z nich soudci nakonec odmítli. Zvláštní, že 

zrovna ten, kdo měl odvahu a dobrovolný sex přiznal, by měl být znásilněný." (In: Nechce se věřit, Lidové noviny, 

15. listopadu 2003 
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například z toho, že „je chudák. Měl problémy s drogami"23] Topolovský tak 

paradoxně narušuje soukromí Vladimíra Smutného stejně, jako když si sám stěžoval 

na to, že novináři zveřejnili jeho sexuální orientaci. 

4. 4. Pravomocný rozsudek 

„Po třech letech žádná výhra."Těmito slovy zhodnotil Topolovský 2. března 2005 v 

MF DNES konečný verdikt, jímž jej 1. března 2005 soud uznal nevinným. Naopak na 

konci téhož roku bylo zahájeno stíhání vojína Vladimíra Smutného za křivou výpověď 

v případu. V té době bylo ale již jasné, že téměř tři roky, po jejichž dobu musel 

Topolovský trpět útoky na svou osobu a opakované zveřejňování své identity, 

nezůstanou bez následků: Topolovský se neúspěšně pokusil o sebevraždu a poté byl 

hospitalizován v psychiatrické léčebně. 

Osvobozujícím verdiktem takřka končí referování deníků o Topolovského kauze. 

po 
In: Topolovský bude mít nový proces, 15. listopadu 2004, Blesk 
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5. Obsahová analýza případu Miloše Topolovského ve vybraných 

denících 

Obsahová analýza je definována jako „kvantitativní výzkumná metoda pro 

systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející 

z vědecky podloženého kladení otázek"24. 

5. 1. Metodika a kódovací kniha 

Hlavní metodou této bakalářské práce je obsahová analýza čtyř deníků: Blesku, 

Lidových novin, Práva a MF DNES. 

5. 1.1. Formulace základních otázek pro obsahovou analýzu 

• Jak média dodržovala v případu Miloše Topolovského presumpci neviny? 

• Jak často bylo zveřejňováno jeho jméno? 

• Jak často byly zveřejňovány jeho citlivé osobní údaje? 

5. 1. 2. Definice základního souboru jednotek 

Pro výzkum jsem zvolil obsahy deníků MF DNES, Blesk, Právo a Lidové noviny. 

5. 1. 3. Definice jednotky analýzy 

Jako jednotku obsahové analýzy jsem zvolil jeden článek, který se (ať již přímo, či 

nepřímo) věnuje případu Miloše Topolovského. 

5. 1. 4. Kódovací kniha 

Základní tabulky obsahové analýzy mají následující podobu: 

LIST DATUM PrNe Jméno Hodn Sex Ori Alk Seb 

5. 1. 4. 1. Jednotlivé proměnné 

List - deník, který je zdrojem článku. 

Hodnoty kategorie „List ": 

24 
Schutz W., Hagen 1., Soherer H., Reifová I.: Analýza obsahů mediálních sdělení, Praha: Karolinum, 1998, str. 31 
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• MFD ... deník MF DNES 

• Blesk ... deník Blesk 

• LN ... deník Lidové noviny 

• Právo ... deník Právo 

Datum - datum, kdy byl článek, jež je podroben obsahové analýze, zveřejněn. 

Hodnoty kategorie „Datum": 

• Podle dne uveřejnění ve formě dd.mm.rr 

PrNe - nedodržování presumpce neviny. 

Hodnoty kategorie „PrNe": 

• 1 - nebyla dodržena presumpce neviny 

• 0 - byla dodržena presumpce neviny 

Jméno - zveřejnění identity Miloše Topolovského. 

Hodnoty kategorie „Jméno": 

• 1 - bylo zveřejněno jméno a příjmení Miloše Topolovského 

• 0 - Miloš Topolovský zůstává v anonymitě 

• X - Miloš Topolovský je přibližován iniciálami nebo jako „Miloš T." 

Hodn - přítomnost hodnotících soudů v článku. 

Hodnoty kategorie „Hodn": 

• 1 - v textu je přítomen hodnotící soud 

• 0 - v textu není přítomen hodnotící soud 

SexOri - zveřejnění Topolovského homosexuality. 

Hodnoty kategorie „SexOri": 

• 1 - v textu je zveřejněna homosexuální orientace Miloše Topolovského 

• 0 - v textu není zveřejněna homosexuální orientace Miloše Topolovského 

Alk - zveřejnění Topolovského alkoholismu. 

Hodnoty kategorie „Alk": 

• 1 - v textu se píše o Topolovského problémech se závislostí na alkoholu 
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• O - v textu se nepíše o Topolovského problémech se závislostí na alkoholu 

Seb - zveřejnění Topolovského pokusu o sebevraždu. 

Hodnoty kategorie „Seb": 

• 1 - v textu je zveřejněno, že se Topolovský pokusil o sebevraždu 

• 0 - v textu není zveřejněno, že se Topolovský pokusil o sebevraždu 

5. 2. Výsledky obsahové analýzy případu Miloše Topolovského 

Tato kapitola přináší rozbor textů z jednotlivých deníků. Podrobná metodika je 

obsažena v kódovací knize v kapitole 5, přesto bych zde chtěl ještě jednou stručně 

nastínit, jakým kritériím jsem se věnoval. 

U každého deníku analyzuji těchto šest kategorií: 

• Nedodržování presumpce neviny (zkratka PrNe) 

• Uveřejnění jména Miloše Topolovského (zkratka Jméno) 

• Přítomnost hodnocení (zkratka Hodn) 

• Zveřejnění Topolovského homosexuální orientace (zkratka SexOri) 

• Zveřejnění Topolovského problémů s alkoholismem (zkratka Alk) 

• Zveřejnění informace, že se Miloš Topolovský neúspěšně pokusil o 

sebevraždu (zkratka Seb) 

Všechny kategorie jsou až na jednu výjimku hodnoceny 1/0, přičemž 1 značí 

přítomnost jevu, a tudíž provinění se, 0 naopak jeho nepřítomnost. Výjimkou je u 

deníku Blesk znaménko X, jež značí ve sloupci „Jméno", že byl Miloš Topolovský 

označen iniciálami či jako „Miloš T.". Ačkoli je to menší zásah do systematičnosti, 

myslím si, že tento fakt by neměl být z analýzy vyjmut, neboť přítomnost iniciál má 

nepochybně také svůj dopad. 

Do sloupce „SexOri", tedy do případů, jež zveřejňují sexuální orientaci nařčeného, 

jsem započítával pouze jasné případy: když se psalo „pouze" o tom, že Topolovský 

údajně znásilňoval muže, není to exaktní důkaz pro homosexualitu, neboť podle této 

teze by automaticky byli homosexuální i „zneužití" vojáci. 
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Obdobně jsem postupoval i ve sloupci „Alk": ne každá zmínka o tom, že se u Hradní 

stráže pilo, totiž implikuje, že Topolovský měl s alkoholem vážné problémy. 

5. 2. 1. Obsahová analýza deníku Blesk 

Deník Blesk je mezi čtyřmi listy, jejichž rozbor je obsahem této bakalářské práce, 

jediným bulvárním, čemuž také odpovídá způsob referování o kauze Miloše 

Topolovského. Ve srovnání s ostatními jde především o expresivnější výrazy a také o 

to, že se příliš nesnaží maskovat zprávy určitou mírou korektnosti. 

Po článcích ze začátku kauzy je Blesk v dodržování presumpce neviny obezřetnější. 

Dokonce i jaksi zvláštně respektuje soukromí nařčeného - ačkoli v květnu 2002 

uvede plné jméno Topolovského, poté jej až do začátku procesu označuje jen jako 

„M. T." nebo „Miloše T.". 

LIST DATUM PrNe Jméno Hodn SexOri Alk Seb 
Blesk 20.3.02 0 0 1 0 0 0 
Blesk 21.3.02 1 0 1 1 0 0 
Blesk 22.3.02 1 X 1 1 1 0 
Blesk 23.5.02 0 1 0 0 0 0 
Blesk 18.9.02 1 X 1 0 0 0 
Blesk 30.11.02 1 X 1 0 0 0 
Blesk 17.2.03 0 X 1 1 0 0 
Blesk 18.2.03 0 1 1 1 1 1 
Blesk 20.2.03 0 1 0 0 0 0 
Blesk 21.2.03 1 1 1 0 1 0 
Blesk 22.2.03 0 1 1 0 0 0 
Blesk 10.6.03 0 1 1 0 0 0 
Blesk 10.6.03 0 1 0 0 0 0 
Blesk 26.6.03 1 1 0 0 1 0 
Blesk 12.11.03 1 1 1 0 0 0 
Blesk 13.11.03 0 1 1 0 0 0 
Blesk 15.11.03 1 1 1 1 1 0 
Blesk 18.3.04 1 1 1 1 1 0 
Blesk 16.6.04 0 1 1 0 0 0 

Blesk 15.9.04 1 1 0 0 0 0 
Blesk 24.9.04 1 1 0 0 0 0 
Blesk 5.11.04 0 1 1 0 0 0 
Blesk 28.1.05 0 1 1 1 0 0 
Blesk 2.3.05 0 1 1 0 0 0 

24 
první článek v tabulce má titulek Psycholog nešel k soudu, jel na dovolenou; druhý Hezcí chlapi na prodej! 
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LIST DATUM PrNe Jméno Hodn SexOri Alk Seb 
Blesk 10.12.05 0 1 0 0 0 0 
Blesk 20.1.06 0 1 0 0 0 0 

CELKOVE 11/26 20/26 
4X/26 

18/26 7/26 6/26 1/26 

5. 2. 1. 1. Rozbor výsledků obsahové analýzy 

Deník Blesk se Topolovského kauze věnuje celkem v šestadvaceti článcích; 

zajímavé je, že i přes tento poměrně vysoký počet vyšlo více článků v jednom vydání 

pouze jednou 26. 

Blesk porušil dodržování presumpce neviny v celkem 42 procentech článků, v nichž 

referuje o kauze Miloše Topolovského. 

Blesk má ovšem mimořádně vysokou míru (77 procent) případů, v nichž uvádí 

Topolovského plné jméno, v dalších čtyřech článcích (15 procent z celkového 

množství) jeho identitu navíc naznačuje iniciálami. Z analyzovaných deníků má Blesk 

nejvyšší procento článků, v nichž se dopouští hodnocení: 69 procent, tedy více než 

dvě třetiny. 

Naopak se při srovnání s ostatními deníky (viz srovnávání v další kapitole) nijak 

nevymyká, co se týká procentuálních poměrů textů, jež zmiňují Topolovského 

sexuální orientaci (27 %), problémy s alkoholem (23 %) či jeho neúspěšný pokus 

sebevraždu (pouhá 4 procenta, dokonce jediný článek!). 

5. 2. 1. 2. Hodnocení práce deníku Blesk 

Blesk v analýze potvrdil svou pozici jediného bulvárního listu v konkurenci tří 

seriozních: ať už jazykem, expresivitou vyjadřování nebo v neposlední řadě i leckdy 

okatým postojem, jenž stranil jedné ze zainteresovaných stran - tedy v počáteční fázi 

„znásilněným" vojákům a na konci případu zase Topolovskému. Blesk se také 

dopustil zcela zásadních porušení presumpce neviny; ta ovšem vycházela právě 

z oné výše zmíněné bulvární podstaty listu. 

Některé titulky jako „Zrůda zneužila deset vojáků!" přešly později v symboly, které 

používal sám Topolovský jako ilustraci pro vykreslení přístupu některých médií. Blesk 

se však celou dobu konzistentně choval stále podle jednoho scénáře práce: od 

24 
10. června 2003, viz tabulka na předchozí straně 
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bulvárnosti a touhy po silných emocích neslevil ani tehdy, kdy naopak hájil 

Topolovského nevinu, což v kontrastu s nepodloženými obviněními ze začátku 

případu působí divně, někdy až tragikomicky; přesto je vidět, že tento list (aspoň je to 

doložitelné v kauze Topolovského) nemění způsob práce v závislosti na okolnostech. 

Pro recipienty zřejmě příjemné, horší však pro právní oddělení listu: ze čtyř 

analyzovaných deníků si Blesk sice zřejmě zasluhuje jedno z nejhorších hodnocení, 

má očekávání však byla, jak je naznačeno už v úvodu, ještě silnější27. Je ovšem 

znovu třeba zopakovat, že zatímco ostatní deníky samy sebe titulují jako seriozní a 

odpovídá tomu většinou i jejich obsah, Blesk své bulvární zaměření nijak netají, 

z čehož pramení i jeho postupy a následná forma článků. 

5. 2. 2. Obsahová analýza deníku Lidové noviny 

Lidové noviny bývají označovány jako nejliberálnější tuzemský deník. Je třeba 

přiznat, že ve sledování případu Miloše Topolovského tuto nálepku dodržely. Až na 

opravdu drobné výjimky informují LN poměrně přesně a ctí presumpci neviny, ve 

většině textů se spíše staví na stranu obviněného (především s postupem času, kdy 

se ukazují zřetelné trhliny ve výpovědích „znásilněných" vojínů), poskytují také 

prostor Topolovskému důvěrníkovi a bojovníkovi za práva homosexuálů Jiřímu 

Hromadovi. LN jsou také jediným deníkem, v němž se objevil původní rozhovor 

s Topolovským. 

LIST DATUM PrNe Jméno Hodn SexOri Alk Seb 
LN 21.3.02 0 0 1 0 0 0 
LN 29.3.02 1 0 1 1 0 0 
LN 3.4.02 0 0 0 0 0 0 
LN 23.5.02 0 1 0 0 0 0 
LN 28.11.02 0 1 0 0 0 0 
LN 18.2.03 0 1 1 0 0 0 
LN 20.2.03 0 1 1 0 0 0 
LN 22.2.03 1 1 1 0 1 0 
LN 11.6.03 0 1 0 0 0 0 
LN 26.6.03 0 1 0 0 1 0 
LN 12.11.03 0 1 1 0 0 0 
LN 14.11.03 0 1 1 1 0 1 

2 7 opět odkazuji na závěry srovnávací obsahové analýzy jednotlivých deníků mezi sebou a bulvárního Blesku 

s průměrnými hodnotami všech seriózních, jež jsou obsaženy v kapitole 6 
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LIST DATUM PrNe Jméno Hodn SexOri Alk Seb 
LN 15.11.05 1 1 0 0 0 0 
LN 15.11.03 1 1 1 1 0 0 
LN 28.1.05 0 1 1 1 1 1 
LN 2.3.05 0 1 0 0 0 0 
LN 2.3.05 0 1 0 1 0 1 
LN 10.12.05 0 1 0 0 0 0 

CELKOVE 4/18 15/18 9/18 5/18 3/18 3/18 

5. 2. 2. 1. Rozbor výsledků obsahové analýzy 

Lidové noviny referují o případu nařčení Miloše Topolovského celkem osmnáctkrát. 

Deník oproti ostatním obstál ve statistice nedodržování presumpce neviny (22 %), 

naopak možná trochu překvapivě se v každém druhém textu (celkově 9 z 18) 

objevuje hodnocení. Příliš neobstojí ani v procentuálním vyjádření počtu článků, 

v nichž se objevuje Topolovského jméno (83 %). 

Zaznamenání hodný je také fakt, že Lidové noviny ve stejné míře (17 %) uveřejňují 

informace o tom, že Topolovský měl problémy s alkoholem a že se pokusil spáchat 

sebevraždu - závažnost druhé věci je podle mého soudu přitom nepoměrně vyšší, a 

její zveřejnění je tak citlivější. 

O Topolovského homosexuální orientaci deník konkrétně píše ve 28 procentech 

případů. 

5. 2. 2. 2. Rozbor práce deníku Lidové noviny 

Lidové noviny vycházejí ze zpracování kauzy Miloše Topolovského velmi dobře hned 

z několika důvodů. Hlavně proti MF DNES (která je jejich zřejmě nejbližším 

konkurentem) těží z mnohem delších titulků, než jaké má jejich rival: proto nedochází 

k jevu jako u MF DNES, tedy ke zjednodušujícím titulkům, jež svým nedodržováním 

presumpce neviny poté degradují jinak dobře napsaný text. 

Další bod v prospěch LN je paradoxní. Je obecně známo, že redakce tohoto listu se 

množstvím redaktorů nedá srovnávat s Právem či MF DNES, a tak mnohem častěji 

než tyto listy LN využívají agenturu ČTK a nepřináší původní zpravodajství. 

28 
první článek v tabulce má titulek Bývalý důstojník Hradní stráže dostal podmínku za znásilnění vojáků, druhý 

Nechce se věřit 
29 

první článek v tabulce má titulek Vojáci z Hradu lhali znásilnění, druhý Topolovský: Převrátilo mi to život 
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V případu Topolovského je to pro deník výhodné, protože ČTK se zde správně 

zaměřuje pouze na referování o vývoji kauzy a straní se různých spekulací. 

Posledním rysem, který LN pomohl k dobrému hodnocení, je bezesporu liberální 

duch deníku: ten se často již z principu staví na stranu menšin, což dokazuje často 

vstřícný postup redaktorů k homosexuálně zaměřenému Topolovskému. 

5. 2. 3. Obsahová analýza deníku Právo 

Právo má mezi českými deníky vizitku listu, který se nejpečlivěji věnuje zpravodajství 

- alespoň pokud pečlivostí myslíme věnovaný prostor. Potvrzuje to i referování o 

Topolovského kauze, počet znaků je ve srovnání s ostatními deníky téměř vždy 

vyšší, pokud zpracovávají stejnou část kauzy. 

Právo se od ostatních analyzovaných listů liší také tím, že se zevrubně věnuje 

celkovému obrazu Hradní stráže, sexuální skandál spojuje i s jinými a dává na svých 

stránkách především opozičním politikům prostor pro úvahy o budoucnosti této elitní 

vojenské jednotky. 

LIST DATUM PrNe Jméno Hodn SexOri Alk Seb 
Právo 20.3.02 1 0 1 0 0 0 
Právo 22.3.02 30 0 0 0 0 0 0 
Právo 22.3.02 30 1 0 1 0 0 0 
Právo 28.3.02 1 0 1 0 0 0 
Právo 4.4.02 0 0 1 0 0 0 
Právo 19.6.02 1 1 0 0 0 0 
Právo 18.2.03 1 1 1 1 1 1 
Právo 20.2.03 0 1 1 0 0 0 
Právo 21.3.03 1 1 0 0 1 0 
Právo 22.3.02 1 1 0 0 1 0 
Právo 11.6.03 0 1 1 0 0 0 
Právo 17.7.03 0 0 0 0 0 0 
Právo 14.11.03 0 1 0 0 0 0 
Právo 15.11.03 1 1 1 1 1 0 
Právo 18.3.04 0 1 0 0 1 0 
Právo 24.9.04 1 1 0 0 1 0 
Právo 3.3.05 0 1 0 0 0 0 
Právo 12.12.05 0 1 0 0 0 0 
CELKOV -

9/18 12/18 8/18 2/18 6/18 1/18 

3 0 první článek v tabulce má titulek Důstojníkovi z Hradní stráže hrozí až osm let, druhý Ostrá fáze 
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5. 2. 3. 1. Rozbor výsledků obsahové analýzy 

Deník Právo se o Topolovského kauze (ať již přímo, nebo v souvislostech s politickou 

situací) zmiňuje celkem osmnáctkrát. 

V polovině případů byla v článcích Práva porušena presumpce neviny, ve dvou 

třetinách redaktoři uvedli Topolovského jméno a příjmení. Příliš lichotivá není ani 

bilance počtu článků, v nichž se Právo dopouští hodnocení (44 %). 

Naopak slušně deník vychází z dat, která vykazuje procentuální míra při psaní o 

Topolovského sexuální orientaci (11 %), o jeho problémech s alkoholem (33 %) a o 

jeho pokusu o sebevraždu (6 %, pouze jediný text). 

5. 2. 3. 2. Hodnocení práce deníku Právo 

Právo vychází z obsahové analýzy rozporuplně. Jak již bylo naznačeno, z celkových 

18 článků se sice ne vždy věnuje přímo kauze Topolovského, přesto vykazuje 

vysokou míru případů, kdy redakce nedodržela presumpci neviny-50 procent. Čtyři 

z celkových devíti případů nedodržení presumpce neviny jsou navíc v Právu 

zveřejněny ještě před zahájením prvního soudního líčení s Topolovským 31, tedy 

v době, kdy Právo kauzu zařazovalo spíše do politického kontextu. 

Naopak dobrou vizitkou je pouze jediný článek, v němž je zmiňován neúspěšný 

pokus Miloše Topolovského o sebevraždu. 

5. 2. 4. Obsahová analýza deníku MF DNES 

Tento deník se na rozdíl od Blesku již dlouho sám sebe deklaruje jako „nejčtenější 

seriózní noviny". V případu Topolovského MF Dnes někdy neprojevila tolik 

serióznosti, jak by jí zřejmě náleželo. Obzvláště pak ve srovnání s jasně bulvárním 

Bleskem jsou pozoruhodné některé věci: jednak MF DNES uvedla dříve plné jméno 

obviněného (nebylo to však poprvé, co takto Blesk „předstihla"; podařilo se jí to i 

například u české oběti atentátů v Egyptě). Dalším jevem, v němž Mladá fronta 

několikrát „poráží" Blesk, je také tzv. otevření článku. V něm je nejprodávanější deník 

společnosti MAFRA především v pn/ní fázi případu někdy expresivnější a 

napadnutelnější než Blesk. 

3 1 konkrétně do 18. února, kdy sice ještě deník neinformoval přímo o soudu, ale pouze o tom, že se bude za 

několik dní konat; přesto to už spadá do této fáze, kdy Topolovský čelí obžalobě před soudem 
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LIST DATUM PrNe Jméno Hodn SexOri Alk Seb 
MFD 21.3.02 0 0 1 0 0 0 
MFD 22.3.02 1 0 0 0 0 0 
MFD 26.3.02 1 0 1 1 0 0 
MFD 24.4.02 1 1 1 1 1 0 
MFD 23.5.02 1 1 0 0 0 0 
MFD 18.2.03 0 1 1 1 1 1 
MFD 21.2.03 1 1 0 0 1 0 
MFD 22.2.03 1 1 1 1 1 0 
MFD 22.2.03 1 1 0 1 1 0 
MFD 25.2.03 0 1 1 1 1 0 
MFD 10.6.03 0 1 0 0 0 
MFD 11.6.03 1 1 0 0 1 0 
MFD 15.11.03 1 1 1 0 1 0 
MFD 16.6.04 1 1 0 0 0 0 
MFD 2.3.05 0 1 0 1 1 0 
MFD 2.3.05 0 1 0 1 1 0 
MFD 10.12.05 0 1 0 0 0 0 

CELKOVE 10/17 14/17 7/17 8/17 10/17 1/17 

5. 2. 4. 1. Rozbor výsledků obsahové analýzy 

Čísla, která vykázala obsahová analýza MF DNES, jsou alarmující: vždyť například 

v plných 59 procentech deník v referování o Topolovského kauze porušuje 

presumpci neviny! V kontextu, jenž jsem nastínil už v úvodu bakalářské práce, je 

ještě pochopitelná procentuální míra článků, které zveřejňují Topolovského jméno 

(82 procent), ovšem další hodnoty jsou už více překvapivé. Hodnocení se 

v seriozním deníku MF DNES objevuje v 41 procentech případů, zmínka o 

Topolovského homosexualitě ve 47 procentech případů a zmínka o jeho alkoholismu 

dokonce v 59 procentech článků. 

Své deklaraci serióznosti dostává MF DNES jen v počtu případů, v nichž píše o 

Topolovského neúspěšném pokusu o sebevraždu - jediný článek znamená 6 %. 

5. 2. 4. 2. Hodnocení práce deníku MF DNES 

MF DNES podobně jako Blesk dostála nálepce, kterou bývá deník označován; 

v tomto případě se však hodnocení více přiklání nálepce kritiků, již MF DNES vyčítají 

3 2 první článek v tabulce má titulek Znásilnění vojáka: podmínka; druhý Nevím, kde se stala chyba, říká generál 

3 3 první článek v tabulce má titulek Soud: psycholog Hradní stráže vojáky neznásilníl; druhý Obvodní soud 

rozhodl, psycholog vojáky neznásilnil 
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sklon k bulvarizaci. V případu Miloše Topolovského zklamaly hlavně věci, jež bývají 

MF DNES nejčastěji vytýkány: v první řadě práce s titulky, které byly často hodně 

zjednodušující, a často tak poté degradovaly jinak profesionálně zvládnutý článek. 

Patří to k nepříjemné stránce novinářské práce, protože ačkoli jsou titulky často do 

finální podoby upravovány editory nebo vedoucími vydání, pod textem je jméno 

autora, s nímž pak bývá automaticky ztotožněn i nadpis. 

Bylo by proto krátkozraké a laciné vinit z nedbalosti redaktory, chyba byla v této 

kauze spíše v redakční politice a snaze daný materiál učinit co neatraktivnějším; MF 

DNES samozřejmě není a nemůže být vyčítáno, že se svůj obsah snaží prodat, není 

to však omluva pro porušování presumpce neviny, i když je pak následně v textu 

respektována. 

Pozitivním je naopak uveřejnění názoru Jiřího Hromady na komentářové straně listu 

nebo celková investigace redaktorů, kteří o případu informovali až na menší výjimky 

dobře a objektivně. 
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6. Komparace obsahových analýz jednotlivých deníků 

V této části bakalářské práci se věnuji zásadnímu bodu: jak pracovaly analyzované 

deníky ve srovnání se svou konkurencí. Individuálně byly již všechny listy 

zhodnoceny v kapitole číslo 5. K těmto výsledkům, které jsem sumarizoval nejprve na 

základě tvrdých dat z obsahové analýzy a poté vlastními slovy, nyní přikládám další 

deníky. 

Srovnávat budu křížově všechny deníky mezi sebou. Z výsledku bych pak chtěl 

potvrdit či vyvrátit hypotézu z úvodu, tedy že bulvární deník Blesk34 jakožto 

nejprodávanější český bulvární list35 by se měl v takto mediálně zajímavém a 

skandálně vyhlížejícím případu, jenž se věnuje obviněním z homosexuálního 

obtěžování u elitní Hradní stráže, projevit nejhůře. U každé z popisovaných kategorií 

(četnost článků; nedodržování presumpce neviny; zveřejňování identity; zveřejňování 

Topolovského homosexuality, alkoholismu a pokusu o sebevraždu; zveřejňování 

těchto tří osobních údajů celkově) jsou poté v souhrnném textu vyjmenovány deníky, 

které ve sledovaných kategoriích skončily nejlépe a nejhůře. 

Ještě před výsledky je nutno nastínit, že výsledky jsou vždy uváděny v procentuálním 

podílu počet pochybení/počet článků: proto jsou podle pravidel matematiky 

znevýhodněny ty deníky, které o kauze psaly méně článků. 

6. 1. Četnost článků 

Nejvíce o Topolovského kauze informoval deník Blesk, který se o ní zmiňuje 

v celkem šestadvaceti textech. Stejné množství článků, osmnáct, věnují dění u 

Hradní stráže Právo a Lidové noviny. Nejméně potom MF DNES, která je na chvostu 

této statistiky zásluhou sedmnácti zveřejněných článků. 

Ani jeden z deníků kauze nevěnuje více než dva texty v jednom vydání: MF DNES a 

Lidové noviny píší o Topolovskému dva články za den jen 2x, Právo a Blesk pak 

dokonce pouze v jednom případě. Případ u většiny deníků sleduje jeden/více 

3 4 v tomto případě nejde o hodnocení autora na základě výsledků obsahové analýzy či jiných údajů; Blesk se 

sám deklaruje jakožto bulvární list - pozn. autora 
35 

podle neověřených statistik společnosti ABC CR, která se zabývá monitoringem prodeje periodického tisku, byl 

průměrný denní prodej Blesku v březnu 2006 491 667 kusů denně. Z bulvárních deníků je na druhém místě Aha! 

s 80 459 prodanými kusy denně; podle http://www.abccr.cz/news/news.html 
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„stálých" autoru. V případě MF DNES hlavně Jan Gazdík a Radek Kedroň, za Lidové 

noviny Mariin Zeman, v Právu Lenka Kadeřávková a v deníku Blesk Tomáš 

Syrovátka a Alena Sobotková. 

V celkovém množství 81 článku nacházíme pouze čtyři komentáře; vzhledem 

ke spornému průběhu kauzy, kdy se z viníka nakonec stane exemplární oběť, je to 

možná trochu překvapivé. Navíc je z nich pouze jeden redakční36, dva se netýkají 

přímo Topolovského kauzy 37, nýbrž v nich je zmíněna jen jako zástupné téma, a 

poslední píše Topolovského důvěrník při soudním líčení Jiří Hromada38. 

6. 1. 1. Tabulka četnosti 

DENÍK Blesk Lidové noviny Právo MF DNES 
POČET CLANKU 26 18 18 17 

6. 2. Nedodržování presumpce neviny 

Jde o zásadní kategorii - vždyť sledování dodržování/porušování presumpce neviny 

je obsaženo i v názvu této bakalářské práce. Právě zde jsem vycházel z premisy, že 

nejhorší bude jednoznačně Blesk, data však ukazují poměrně nečekaný výsledek: 

nejhorší výsledky vykázala MF DNES, jejíž redaktoři v 59 procentech případů 

nedodrželi presumpci neviny. U MF DNES se tak několikrát stalo kvůli prvku, který 

jsem již zmínil, tedy příliš zkreslujícím titulkům. Ačkoli pak byl například text 

nenapadnutelný, právě ono zjednodušení, jež je u MF DNES dáno poměrně malým 

prostorem v titulcích, práci novinářů tohoto deníku degradovalo. 

Na druhé příčce je Právo, které presumpci neviny porušilo přesně v 50 procentech 

článků. Blesk je se 42 procenty až na třetí příčce. Nejlépe vycházejí ze srovnání 

Lidové noviny: u nich obsahová analýza ukázala pochybení proti zásadě dodržování 

presumpce neviny ve 22 procentech textů. I tak je to ale dle mého soudu alarmující a 

potvrzuje to, že média celkově nezvládla kauzu Miloše Topolovského. Vždyť i u 

Lidových novin, které skončily nejlépe, jde o pochybení ve více než pětině případů... 

36 
článek výše zmíněného Martina Zemana „Nechce se věřit", který vyšel v Lidových novinách 15. 11. 2003 

3 7 oba komentáře Práva: 22. března 2002 píše Robert Dengler v článku „Ostrá fáze" o Topolovském v souvislosti 

s předvolební kampaní, 4. dubna 2002 Martin Hekrdla zase v textu „Dále od Hradu, dále" přemýšlí o tom, jakou 

roli hraje ve skandálech při Hradní stráží něčí snaha zdiskreditovat tehdejšího prezidenta Havla 
oo 

25. února 2003 v MF DNES, celý článek je v příloze 
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Blesk je nejhorší pouze v absolutním počtu případů, kdy porušuje presumpci neviny: 

činí tak 11 krát. V MF DNES jde o 10 případů, v Právu 9 a v Lidových novinách jen 4. 

6. 2. 1. Tabulka nedodržování presumpce neviny 

DENÍK MF DNES Právo Blesk Lidové noviny 
procento nedodržení 

presumpce neviny 
59 % 50 % 42 % 22 % 

celkový počet porušení 
presumpce neviny 

10 9 11 4 

6. 3. Zveřejňování jména 

V této kategorii selhávají všechny deníky a podle mého soudu jde o největší problém 

celé kauzy. Pokud by se psalo o perverzním alkoholikovi, jenž pracuje u Hradní 

stráže, ale nebyla by zveřejněna jeho identita, nemohlo by mít zveřejňování případu 

Miloše Topolovského v médiích takový dopad. 

Při analýze toho, který deník nejčastěji zveřejňoval Topolovského jméno a příjmení, 

nejméně obstály Lidové noviny s 83 % případů, ovšem jen nejtěsnějším rozdílem 

oproti MF DNES: u tohoto deníku jde o 82 procent textů. 

Blesk je opět na třetí pozici, jeho redaktoři píší o „Miloši Topolovském" v 77 % článků; 

ovšem jak již bylo řečeno, u Blesku se objevuje ještě 15 procent textů, kde je 

Topolovského identita přiblížena jeho iniciálami či spojením „Miloš T.". Pokud by se 

obě hodnoty sečetly, bude Blesk na prvním místě. Právo v této kategorii s 66 % 

případů za ostatním viditelně zaostává. 

V absolutním počtu zveřejnění jména je na prvním místě opět Blesk. 

6. 3. 1. Tabulka zveřejňování jména Miloše Topolovského 

DENÍK Lidové noviny MF DNES Blesk Právo 
procento zveřejnění 

celého jména 
8 3 % 82 % 77% 6 6 % 

absolutní počet uvedení 
celého jména 

15 14 20 12 

počet případů uvedení 
iniciál/jako „Miloš T." 

0 0 4 0 

6. 4. Přítomnost hodnocení 

Dopad přítomnosti hodnocení v článcích o kauze Miloše Topolovského možná není 

takový, jaký by mohl být v jiném případě: hodnocení jakožto prostředek pro ovlivnění 
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názorů čtenářů je zde totiž jednak upozaděno (téměř) od počátku konkrétním 

jedincem, navíc jde v podání médií o případ relativně černobílý: sama tematika 

homosexuálního zneužívání, navíc u elitní jednotky, jakou je Hradní stráž, je u 

čtenářů teoreticky dobrým předpokladem pro vytvoření si silného názoru. 

Teprve v přítomnosti hodnocení obsadil první místo podle očekávání Blesk - a 

tentokráte opravdu jednoznačně: u bulvárního Blesku jde o 69 procent případů, 

druhé Lidové noviny hodnotily přesně v 50 procentech článků. Na třetím místě je 

Právo (44 %) a na posledním MF DNES (41 %). 

Blesk v tomto ohledu přesně splňuje svůj bulvární úkol, kterým je vyvolávat emoce. 

Jeho redaktoři silně hodnotí nejen na počátku kauzy, kdy je na pranýři Topolovský, 

ale i poté, kdy se naopak redaktoři Blesku „bijí" za jeho nevinu a vypočítávají příkoří, 

jichž se mu dostalo. 

6. 4.1. Tabulka přítomnosti hodnocení 

DENÍK Blesk Lidové noviny Právo MF DNES 
procento přítomnosti 
hodnocení v článcích 

69 % 50% 44% 21 % 

celkový počet článků 
s hodnocením 

18 9 8 7 

6. 5. Zveřejnění osobních údajů 

Do této části srovnávací obsahové analýzy jsem zařadil tři kategorie, které byly 

rozebírány u jednotlivých deníků: tedy zmiňování Topolovského homosexuality, jeho 

problémů s alkoholem a neúspěšného pokusu o sebevraždu. Každý z těchto údajů je 

zásahem do soukromí Topolovského a bezesporu jde o ovlivňování - přinejmenším 

názoru veřejnosti. 

6. 5. 1. Zveřejnění homosexuality 

O homosexuální orientaci Miloše Topolovského se nejčastěji (procentuálně i podle 

počtu textů s touto zmínkou) píše v MF DNES, téměř v polovině případů. Naopak 

nejstřídmější je Právo s pouhými 11 procenty a dvěma články, které přímo ukazují na 

Topolovského homosexualitu. 
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6. 5. 1.1. Tabulka zveřejňování homosexuality 

DENÍK MF 
DNES 

Lidové noviny Blesk Právo 

zminovani 
homosexuality v % 

47 % 28% 27% 11 % 

počet textů zmiňujících 
homosexualitu 

8 5 7 2 

6. 5. 2. Zveřejnění Topolovského problémů s alkoholem 

Tato kategorie vykazuje velkou kolísavost: nejčastěji se zmiňující MF DNES (59 %!) 

píše oproti Lidovým novinám, které na tento Topolovského problém upozorňují 

nejméně (17 %), o jeho homosexualitě více než třikrát častěji. 

6. 5. 2. 1. Tabulka zveřejňování Topolovského problémů s alkoholem 

DENÍK MF 
DNES 

Právo Blesk Lidové noviny 

zmiňování alkoholismu 
obviněného v % 

59 % 33% 23% 17 % 

počet textů zmiňujících 
jeho alkoholismus 

10 6 6 3 

6. 5. 3. Zveřejnění Topolovského pokusu o sebevraždu 

Neúspěšný pokus Miloše Topolovského o sebevraždu skokem z Nuselského mostu 

v období, kdy byla jeho kauza v médiích rozebírána nejvíce, je podle mého názoru 

nejcitlivějším z všech tří osobních údajů, jejichž četnost porušování jsem v obsahové 

analýze sledoval. Tuto hypotézu potvrzuje i oproti jiným ukazatelům mimořádně nízký 

procentuální podíl. Nejvíce Topolovského pokus vzít si život zmiňují Lidové noviny: 

celkem třikrát (17 %) - tedy ve stejném množství, jako ostatní tři deníky dohromady! 

Naopak Blesk (i přes již zmiňovanou snahu rozjitřovat emoce) neúspěšný pokus 

Miloš Topolovského o sebevraždu, který má zřejmě větší potenciální dopad než 

například uveřejnění homosexuality, ve svém textu uveřejňuje pouze jednou. 

6. 5. 3.1. Tabulka zveřejňování Topolovského pokusu o sebevraždu 

DENÍK Lidové noviny Právo MF DNES Blesk 
zmiňování pokusu o 17 % 6 % 6 % 4 % 

sebevraždu v % 
počet textů zmiňujících 

pokus o sebevraždu 
3 1 1 1 
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6. 5. 4. Celkové hodnocení zveřejňování osobních údajů 

Při součtu četnosti zmínek o Topolovského homosexualitě, alkoholismu a pokusu o 

sebevraždu, tedy při vytvoření celkové kategorie „Zveřejňování osobních údajů", 

vychází ze srovnávací obsahové analýzy nejhůře MF DNES. Naopak teoreticky jasně 

nejhorší Blesk je třetí, o pouhý jeden procentní bod před deníkem Právo. Za zmínění 

stojí také to, že MF DNES má nejvyšší absolutní hodnotu počtu zveřejněných 

osobních údajů, přestože o kauze Topolovského otiskla nejméně článku. 

6. 5. 4. 1. Tabulka zveřejňování tří osobních údajů Miloše Topolovského 

DENÍK MF DNES Lidové noviny Blesk Právo 
zmiňování vybraných 
osobních údajů v % 

3 7 % 20% 18 % 17% 

počet textů zmiňujících 
vybrané osobní údaje 

19 11 14 9 
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7. Závěr 

Z mnoha podnětných výsledků obsahové analýzy čtyř celostátních deníků a jejich 

referování o kauze Miloše Topolovského vyplývají podle mého soudu tyto čtyři 

nejdůležitější body: 

• Média naprosto nezvládla zákonný předpis dodržování presumpce neviny 

• Kvalita referování se příliš nelišila u bulvárního deníku Blesk a dalších tří 

deníků, které samy sebe deklarují jako seriozní 

• Deníky o kauze informovaly obsahově velmi podobně 

• Nejhůře v kauze pracovala MF DNES 

7. 1. Nezvládnutí principu dodržování presumpce neviny 

Největším problémem, který jsem před psaním této bakalářské práce neočekával, je 

naprosté nedodržení principu presumpce neviny, kterého se dopustily všechny čtyři 

deníky. Základem tohoto stavu se ukázal být prvek trestního řádu, který nařizuje 

dodržovat presumpci neviny, dokud není vynesen pravomocný rozsudek. Jestliže 

byly některé ze skandálních výroků, které v médiích zazněly na počátku kauzy, 

reakcí na zdánlivě atraktivní téma, z nějž se deníky snažily vytěžit co nejvíce i za 

cenu rozjitřování emocí a dávání prostoru nevěrohodným svědkům, u článků, které 

byly vydány po prvním rozsudku, to již platit nemůže. 

Zaprvé: ukázalo se mimo jiné, že důvěryhodnost některých svědků není příliš velká. 

Zadruhé: rozsudek byl nepravomocný, přesto se dále o Topolovském psalo jako o 

viníkovi. Z tohoto pohledu může kauza Miloše Topolovského sloužit jako modelový 

příklad pro špatnou práci, jež je lehce právně napadnutelná. 

7. 2. Prakticky neexistující rozdíly mezi bulvárem a tzv. seriozním tiskem 

V úvodu bakalářské práce jsem nastínil hypotézu, že deník Blesk, mezi čtyřmi listy 

jediný bulvární titul, by měl podle teoretických předpokladů vyjít z hodnocení nejhůře. 

Nepotvrdilo se to: Blesk sice o případu píše nejčastěji, ale v jednotlivých kategoriích 

byl první (tj. nejčastěji chybující) pouze v kategorii „Přítomnost hodnocení" - zde se 

ale spíše jedná o samotnou podstatu bulváru a jeho snahu být emotivní i za cenu 

vlastních soudů, nikoli o nějakou do očí bijící špatnou kvalitu žurnalistické práce. 

Jinak byly výsledky Blesku při pohledu na konkurenční, takzvané seriozní deníky 

srovnatelné, často dokonce i lepší. 
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7. 3. Obsahová blízkost 

U všech čtyř deníků, které byly podrobeny obsahové analýze, se objevuje postup, při 

němž konkurence reaguje na informace svých rivalů a zveřejňuje je také. Ať už se to 

týká například zveřejňování určitých údajů či neexistence „sólokaprů" - tedy stavu, že 

by jeden z deníků ostatní výrazně předčil tím, že by o vývoji kauzy Hradní stráže 

přinesl exkluzivní informaci. 

7. 4. Špatná práce deníku MF DNES 

Nečekaně se na nelichotivých čelních příčkách často umístňoval deník MF DNES, 

který je v Česku mezi tzv. seriozními deníky dlouhodobě nejprodávanější39. MF 

DNES byla nejhorší nejen v hlavní kategorii, tedy nedodržování presumpce neviny, 

ale také například v míře zveřejňování osobních údajů Miloše Topolovského. 

Myslím si, že jedním z hlavních výsledků této práce je nejen poukázání na 

skutečnost, že významné české deníky špatně pracovaly z profesionálního, etického 

i právního hlediska, ale že hlavně ani nemají takové vnitřní mechanismy a kodexy, 

jež by buď zabránily opakování podobných excesů, nebo by alespoň dodatečně 

sankciovaly viníky: nemusí jít pouze o redaktory, například v případě titulků, které 

porušovaly presumpci neviny, zatímco texty byly korektní, je vina spíše na straně 

editorů, popřípadě vedoucích vydání a jiných zaměstnanců v řídících funkcích. 

3 9 podle neověřených statistik společnosti ABC ČR, která se zabývá monitoringem prodeje periodického tisku, byl 

průměrný denní prodej MF DNES v březnu 2006 291 226 kusů denně. Z deníků, které samy sebe deklarují jako 

seriozní, je na druhém místě Právo se 165 363 prodanými kusy denně; podle údajů na webové adrese 

http://www.abccr.cz/news/news.html 
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8. Die Zusammenfassung 

Diese Bachelorarbeit „Die Einhaltung der Unschuldsvermutung im Fall von Milos 

Topolovsky" handelt davon, wie vier tschechischen Tageblätter diese Causa 

beobachtet und beschrieben haben. 

Die Grundlage dieser Causis ist, dass Milos Topolovsky, der bei der Burgwache der 

Prager Burg als Erziehungskonsultant arbeitete, wurde von den Soldaten falsch 

belschudigt, dass er sie vergewältigte. Es zeigte sich, dass er nur für die Rache der 

Soldaten dienen sollte, aber für Milos Topolovsky hatte es außerordentlich schwere 

Folgen: zum Beispiel wurde in Medien seine Name, sexuelle Orientation und seine 

Problemen mit Alkohol veröffentlicht. Und was ist am schlechtesten, Medien haben 

die Einhaltung der Unschuldvermutung ganz nicht respektiert, obwohl Topolovsky nur 

unrechtskräftig verurteilt wurde und am Ende wurde er im Gegenteil befreit. Aber 

infolge den Fehlern, die Medien gemacht haben, sah es meistens aus, dass 

Topolovsky schuldig ist. 

Die Methode dieser Bachelorarbeit war die Inhaltsanalyse: ich habe alle Artikeln, die 

in den Tageblätter Blesk, MF DNES, Lidove noviny und Prävo veröffentlicht wurden, 

studiert und dann habe ich nach den Ergebnissen der Inhaltsanalyse mit 

Vergleichswerten viele interessanten Sachen zum Vorschein gebracht. 

Meiner Meinung nach ist Causa von Milos Topolovsky (dem Nachweisen sind 

Ergebnisse dieser Bachelorarbeit) der exemplarische Fall von der Uneinhaltung der 

Unschuldsvermutung, der in letzten zehn Jahren in tschechischen Medien fast keine 

Konkurrenz hatte. 

Am interessanten finde ich, dass alle vier Tageblätter im Faktor der Einhaltung der 

Unschuldvermutung ohne Übertreibung ganz versagt haben. Es zeigte sich auch, 

dass in dieser Causa der einzige Boulevardzeitung unter allen, Blesk, nicht 

schlechter arbeitet hat, obwohl ich es in der Einleitung erwartet habe; im Gegenteil 

hat sich Blesk in manchen Statistiken besser als Seriösezeitungen verhandelt. 
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10. Přílohy 

10. 1. Seznam příloh 
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Příloha č. 2: Kompletní znění Etického kodexu novináře Syndikátu novinářů České 

republiky (jako strany 45-47) 

Příloha č. 3: Kompletní znění mezinárodní deklarace, která byla schválena na 2. 

světovém kongresu Mezinárodní federace novinářů (jako strany 48-49) 
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Příloha č. 1: Článek Jiřího Hromady „Topolovský a presumpce viny" 

Kopie na následující straně 
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Příloha č. 2: Etický kodex novináře (zdroj: http://www.sncr.cz/etika/kodex.phtml) 

Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské konferenci o politice 

hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě 

11 c, že "novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy např. ve formě 

etického kodexu." 

V rezoluci č. 2 této konference se říká, že kodexy chování mají být "dobrovolně 

přijaty a dobrovolně uplatňovány" a že "výkon novinářského povolání je založen 

zejména na základním právu na svobodu projevu, zaručenou článkem č. 10 

Evropské konvence o lidských právech." 

Kodexy chování novinářů, které byly přijaty v řadě evropských demokratických zemí 

se snaží různým způsobem sladit práva a svobody novinářů s právy a svobodami 

občanů tak, aby se nedostávaly do konfliktu a stanovit odpovědnost novinářů za 

jejich činnost. 

Syndikát novinářů České republiky na základě studia mezinárodních i národních 

dokumentů vypracoval Etický kodex novináře, který je závazný pro jeho členy a k 

jehož dobrovolnému dodržování vyzval všechny české a moravské novináře bez 

ohledu na jejich členství v syndikátu. 

1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace 

Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení 

mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl. 17 Listiny práv a 

svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo 

realizují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že 

informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a 

nezkreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti. Novinář je 

proto povinen: 

a. zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném 

případě je doprovodit nezbytnými výhradami, 
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b. respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít, 

vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu i přes 

překážky, 

c. dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, 

d. hájit svobodu tisku i svobodu jiných medií, 

e. neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatostí, 

f. nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly 

deformovány zamlčením důležitých dat, 

g. odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně 

pravdivé informace, 

h. odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit 

pravdivost sdělení, 

i. přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností, 

j. nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo 

dokumentu nebo využívat k tomu dobré víry kohokoliv. Nepoctivost 

prostředků je při tom třeba posuzovat v souvislosti s veřejným zájmem 

na publikování příslušné informace. 

2. Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice 

Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním 

předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita. Z tohoto hlediska je 

novinář povinen: 

a. nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály, 

b. vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést 

ke konfliktu zájmů, 

c. nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost 

s jeho novinářskou činností, zvláště pak z důvodů zveřejnění nebo 

zatajení nějaké informace, 

d. nezneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka a 

nepřijímat žádnou odměnu přímou nebo nepřímou od zájemců o 

reklamu, odmítnout podílet se na publikování skryté reklamy, 

e. nepodepisovat svým jménem obchodní ani finanční reklamy, 
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f. nepřijímat peníze ve veřejné službě nebo v soukromém podniku tam, 

kde jeho postavení novináře a jeho vliv by mohly být zneužity, 

g. nezneužívat výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování 

svých osobních postojů, 

h. nezneužívat možných výhod, plynoucích z členství v Syndikátu 

novinářů, k uspokojování soukromých potřeb. 

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií 

Z tohoto hlediska je novinář povinen řídit se těmito požadavky: 

a. nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá 

uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být 

neprodleně opravena, 

b. jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen 

zachovávat profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout 

potíže, 

c. respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny 

pochopit následky svých výpovědí, 

d. dodržovat přísně zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné 

obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení, 

e. považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, 

faktů a lži za nejzávažnější profesionální chyby, 

f. kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou 

činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně, 

g. novinář nesmí využívat ve svůj prospěch informace získané při výkonu 

svého povolání dříve, než budou tyto informace zveřejněny, 

h. nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci 

rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace, 

i. při reprodukci jakéhokoli textu musí být uveden jeho autor formou 

adekvátní k rozsahu přetištěného materiálu, 

j. plagiát se zásadně zakazuje. 

Etický kodex novináře přijala jako otevřený dokument valná hromada Syndikátu 

novinářů ČR dne 18. 6. 1998 a na návrh Komise pro etiku při Syndikátu novinářů jej 

aktualizovala správní rada dne 25. 11.1999. 
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Příloha č. 3: mezinárodní deklarace schválená na 2. světovém kongresu 

Mezinárodní federace novinářů (zdroj: http://www.sncr.cz/etika/deklarace.phtml) 

Deklarace principů novinářského chování 

Druhý světový kongres Mezinárodní federace novinářů, konaný v Bordeaux (Francie) 

ve dnech 25. - 28. dubna 1954, schválil tuto deklaraci, která byla upravena 18. 

světovým kongresem Mezinárodní federace novinářů, konaným v Helsingoru 

(Dánsko) ve dnech 2. - 6. června 1986. 

Tato mezinárodní deklarace se vyhlašuje jako norma profesionálního chování 

novinářů, kteří se věnují sbírání, předávání, rozšiřování a komentování zpráv a 

informací a popisováním událostí. 

• Respektování pravdy a práva veřejnosti na pravdu je první povinností 

novináře. Při plnění této povinnosti budou novináři vždycky hájit principy 

svobody při čestném sbírání a vydávání zpráv i právo na upřímný komentář a 

kritiku. 

. Novinář bude přinášet zprávy pouze v souladu s fakty, jejichž původ je mu 

znám. Novinář nebude potlačovat základní informace ani falšovat dokumenty. 

• Novinář bude používat pouze čestné metody pro získávání zpráv, fotografií a 

dokumentů. 

• Novinář udělá vše pro to, aby upřesnil každou vydanou informaci, o které 

zjistí, že je škodlivě nepřesná. 

• Novinář bude dodržovat profesionální tajemství s ohledem na zdroj informace 

získané důvěrně. 

• Novinář si bude vědom nebezpečí diskriminace, kterou podpoří sdělovací 

prostředky, a udělá vše pro to, aby se vyhnul usnadnění takové diskriminace, 

která bude mít, mezi jiným, ve svém základě rasové, sexuální, sexuálně 

orientační, jazykové, náboženské, politické nebo důvody a národnostní či 

sociální původ. 

• Novinář bude považovat za vážný profesionální přestupek: plagiátorství, 

zlovolné zkreslení skutečnosti, pomluvu, urážku na cti, křivé obvinění, 

nepodložené obvinění, přijetí jakékoli formy úplatku s ohledem na publikování 

nebo potlačení zpráv a informací. 
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. Novináři hodní tohoto jména budou považovat za svou povinnost věrně 

dodržovat výše uvedené principy. 

Podle obecného zákonodárství každé země bude novinář profesionálních 

záležitostech uznávat pouze jurisdikci kolegů a vyloučením jakéhokoli vměšování 

vlády či jiných. 

49 


