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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, 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 
probíhala -  zejména po uveřejnění snímků bývalého prezidenta Havla, 
kterého snímala TV NOVA v nemocnici. A kromě toho, kodexy nevznikaly 
okamžitě 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.

Práce kolegyně Dlabáčkové patří mezi deskriptivní: shromáždila řadu 
podkladů, které uvádí, při čemž svůj popis opírá také o hojné přílohy a 
podrobnou literaturu včetně internetových zdrojů. Není pochyb o tom, že její 
text může sloužit jako studijní materiál pro další pokračovatele a zájemce. 
Práci k obhajobě doporučuji.

Nicméně mám několik poznámek a otázek.
Úvodní kapitoly právě patří k těm, kde autorka jen cituje a přejímá hotová 
tvrzení, aniž by o nich pochybovala nebo uvedla pramen -  v současnosti 
žijeme v tzv. postmoderní době, která nastolila úplně novou etiku (s. 4 a dále 
s. 6) Tvrdí to autorka nebo její zdroj? A který to je? Chybí odkaz. Někde také 
při přepisu došlo ke zmatení ( s. 13 nahoře, např. novináři nesmějí... zvát se 
na večeře...), s. 15 (Petr Holub -  bylo by vhodné odkázat na konkrétní článek 
a jsou to opravdu LN, ne HN?), s. 16 -  (v nejhorším případě může dojít 
k pokusu o sebevraždu. Nejen k pokusu, ale k sebevraždě dokonané). Na s. 
25 autorka tvrdí, že Každý ví, co to presumpce neviny znamená -  obávám se, 
že se mýlí. Kdyby to každý věděl, nebylo by tolik prohřešků. Podivná je také 
formulace prvního odstavce na s. T7. Dále : co je Československá unie 
žurnalistů? (s. 31). Na s. 35 hovoří o veřejnoprávním deníku (sic!), který by 
musel svůj kodex předkládat ke schváleni Poslanecké sněmovně. Obávám se 
že jde buď o nepochopení úlohy médií, nebo špatnou formulaci. Stejně tak je 
diskutabilní, proč by se měli televizní reportéři snažit získat stanovisko 
podezřelého (s. 40) -  tím ho samozřejmě identifikují a nelze vůbec mluvit o 
presumpci neviny. Jiná situace je po právoplatném rozsudku. Nevím, jak 
s tématem souvisí poznámka pod čarou na s. 42 -  volba papeže?
Budu ráda, když autorka_zmíněné body vysvětli při obhajobě.
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