
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Markéta Šrajbrová 

 

 

 

 

 

 

Nastavování etických norem pro česká média 

na stránkách tisku po revoluci a o 20 let 

později 
 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Markéta Šrajbrová 

Vedoucí práce: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2015 

 

 



 

 

Bibliografický záznam 

 

ŠRAJBROVÁ, Markéta. Nastavování etických norem pro česká média  na stránkách 

tisku po revoluci a o 20 let později. Praha, 2015. 78 s. Diplomová práce (Mgr.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je popsat, jak se v letech 1990 až 1992, tedy 

bezprostředně po sametové revoluci, a o dvacet let později, v letech 2010 až 2012, 

nastavovaly etické normy novinářské práce a jak sama média kontrolovala jejich 

dodržování. 

Práci tvoří teoretická část, popisující porevoluční vývoj novinářské etiky v českém 

prostředí a základní eticky sporné otázky, a empirická část sestávající z vlastní analýzy. 

Kvalitativní interpretativní metodou byly analyzovány texty zabývající se novinářskými 

etickými normami publikované v průběhu obou zmiňovaných období v týdenících 

Respekt a Reflex a denících Mladá fronta, respektive Mladá fronta Dnes, a Rudé právo, 

respektive Právo. Obě období byla analyzována zvlášť. Výstupy obou analýz byly 

následně porovnány, aby mohl být popsán posun v náhledu českých médií na jednotlivé 

etické normy novinářské práce, míra sebereflexe médií a postoj novinářů 

k samoregulaci. 

Pro získání představy o tom, jaké etické oblasti považuje za nejproblematičtější 

publikum, byly v samostatné kapitole kvantitativní metodou analyzovány podněty ke 

Komisi pro etiku při Syndikátu novinářů ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The main object of this diploma thesis is to describe the process of setting ethical 

standards for the Czech media after the Velvet Revolution. The thesis also describes the 

media’s reflection on how the journalists abide by these ethical rules and what is their 

approach to ethical self-regulation. 

The thesis consists of two main parts. The first one is theoretical, it describes the 

evolution of media ethics in the Czech environment and also it lists the main issues of 

media ethics. The second part is analytical. The subject of the qualitative analysis is a 

number of texts published in years 1990 – 1992 and 2010 – 2012 in Respekt weekly, 

Reflex weekly and the dailies Mladá fronta Dnes (former Mladá fronta) and Právo 

(former Rudé právo). Both time periods were analyzed separately. The outcomes of 

those two analyses were thereafter compared. 

In order to get an idea about what ethical issues are considered to be the most 

problematic by the media audience, a quantitative analysis of complaints to the 

syndicate ethical committee is also included in the thesis. 
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1. Úvod 
Diplomová práce se zabývá tím, jak si média nastavovala nebo nechala nastavovat 

etické normy své práce v porevolučních letech 1990 až 1992 a o dvacet let později, 

2010 až 2012, jak dodržování těchto norem kontrolovala a do jaké míry byla v této 

oblasti schopna sebereflexe.  

Teoretická část práce čerpá z odborné literatury a dostupných zdrojů a zaměřuje se 

na vývoj českého žurnalistického etického prostředí od sametové revoluce. Popisuje 

teoretická východiska, ze kterých nutnost žurnalistických etických norem vychází. 

Popisuje vznik a vývoj Syndikátu novinářů ČR a jeho Komise pro etiku. Také se 

věnuje bližšímu popsání obsahu Etického kodexu novináře, který syndikát schválil 

v roce 1998. 

V poslední části teoretické kapitoly se práce zabývá sedmi eticky problematickými 

oblastmi. Uvádí, co o nich píše odborná literatura, ale také to, jak se k těmto oblastem 

staví vybrané české redakce ve svých vlastních etických kodexech. 

Empirická část práce je rozdělena na pět podkapitol. Dvě z nich tvoří kvalitativní 

interpretativní analýza textů věnujících se nastavování a dodržování etických norem. 

Analýza je rozdělena na dvě období – jedním jsou porevoluční léta 1990, 1991 a 1992, 

druhým období let 2010, 2011 a 2012. V obou obdobích jsem analyzovala texty 

publikované v týdenících Respekt a Reflex a v denících Mladá fronta, respektive Mladá 

fronta Dnes, a Rudé právo, respektive Právo. Každá z obou kapitol je uvedená krátkým 

představením mediálního a politického prostředí v daném období.  

Při analýze samotné jsem nejprve zkoumala vybrané texty řádek za řádkem a podle 

toho jsem určila kategorie a subkategorie, které se v textech objevovaly. Metodika je 

popsána v samostatné podkapitole. Na základě kategorií jsem popisovala nastavované 

etické normy, jejich kontrolu, míru sebereflexe médií a jejich postoj k samoregulaci. 

Kategorie a subkategorie byly také základem pro komparaci obou sledovaných období; 

výsledek srovnání je následně popsán v samostatné podkapitole.  

Čtvrtou podkapitolu tvoří výsledky kvantitativní analýzy podnětů podaných ke 

Komisi pro etiku v letech 2010 až 2012. Analýzu jsem provedla proto, abych získala 

představu o tom, jaké etické oblasti považuje za nejproblematičtější mediální publikum 

a na jaká média si nejčastěji stěžuje. 

V závěru diplomové práce je prezentována interpretace výsledků dílčích analýz a 

komparací s přihlédnutím k teoretickému základu popsanému v teoretické kapitole. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

Teoretická část diplomové práce se zabývá vývojem postoje k novinářské etice a 

samoregulaci v české prostředí. Dále popisuje základní problematické otázky 

novinářské etiky. 

2.1. Vývoj novinářské etiky v českém prostředí 

 

Demokratické společnosti si hýčkají svobodná média. Jejich role v rozvoji 

demokracie a veřejného názoru je rozhodující (Encabo, 1995: 513)
1
. Společnost od 

médií očekává, že budou šířit informace, formovat názory a zprostředkovávat 

komunikaci mezi občany a státem (McQuail, 2013: 20). Podle Frosta mají média 

povinnost informovat, protože veřejnost má právo vědět. Například proto, aby mohla 

zodpovědně volit své zástupce. Potřebujeme být rozumně dobře informováni, abychom 

mohli moudře volit (Frost, 2011: 42) 

 

Avšak z tohoto výsadního postavení, které média mají, vyplývá značná moc a tím 

pádem i potřeba dohlížet na to, aby sdělovací prostředky této moci nezneužívaly a aby 

řádně plnily svou funkci. „Všeobecná závislost na toku veřejných informací 

nevyhnutelně vzbuzuje otázku práv a povinností novinářů a vede k požadavkům na 

odpovědnost.“ (McQuail, 2013: 19) 

 

Pojem svoboda tisku je podle Frosta jedno z nejzneužívanějších klišé v anglickém 

jazyce (Frost, 2011: 6). Češi mají svobodu projevu zakotvenu v Listině základních práv 

a svobod, která je součástí Ústavy, konkrétně pak v článku číslo 17
2
. Ten říká, že 

svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své 

názory a také svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu 

na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. Státní orgány a orgány územní samosprávy 

jsou povinny informovat o své činnosti. 

Článek 17 však také uvádí: Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace 

lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu 

                                                 
1
 Veškeré překlady citací z cizojazyčných materiálů (anglických, slovenských) provedla autorka 

diplomové práce. 
2
 Listina základních práv a svobod, 1992. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
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práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného 

zdraví a mravnosti.
3
 

 

Mantinely tedy médiím může určovat zákon, který stanoví, kde už svoboda projevu 

naráží na hranici práv jednotlivce nebo bezpečnosti občanů a státu. 

 

Podle Ruβ-Mohla je ale vnější kontrola za pomoci právních norem nedostatečná. 

Také proto, že s ohledem na již zmiňovaný demokratický princip svobodných médií je 

třeba zákonné restrikce udržovat na nezbytném minimu. Ke slovu se tedy dostávají 

profesní normy a účinná samoregulace.  Ta má podobu pravidel profesně přijatelného 

chování, která přijímají novinářské svazy, odborové a profesní organizace a jednotlivé 

redakce. (Ruβ-Mohl, 2005: 237) 

 

Elliott považuje za tři základní a univerzálně sdílené hodnoty následující: 

 Novináři by měli usilovat o zveřejňování zpráv, které jsou vyvážené, 

přesné, relevantní a úplné. 

 Novináři by měli usilovat o zveřejňování zpráv výše uvedených vlastností, 

aniž by způsobili újmu, které mohlo být předem zabráněno. 

 Novináři by měli usilovat o to, aby poskytovali informace, které občané 

potřebují k samosprávě (self-governance). Tento princip je definujícím 

principem praktické žurnalistiky a ospravedlňuje způsobení újmy během 

produkce zpravodajství. Pokud občané potřebují určitou informaci,jsou 

novináři oprávnění ji zveřejnit, i kdyby měla způsobit újmu jedinci nebo 

skupině. (Elliott, 2009: 37) 

 

Aby médium řádně a dlouhodobě plnilo svou funkci, musí mu podle Frosta 

veřejnost věřit. To může nastat jedině ve chvíli, kdy novináři znovu a znovu dokazují, 

že svému publiku přinášejí pravdivé a přesné zpravodajství získané poctivým 

způsobem. „Pokud jsou čtenářům vždy poskytovány příběhy, které byly získány 

poctivě, a jsou prezentovány čestným a přesným způsobem tak, aby odhalily pravdu v 

co největší míře, čtenáři začnou novináři věřit.“ (Frost 2011: 12) 

 

                                                 
3
 Listina základních práv a svobod, 1992. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
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Frost upozorňuje, že vysoké profesní standardy mohou být nalezeny jedině uvnitř, 

nelze je vnutit zvenčí. „Žurnalistika se zlepší jedině v případě, že novináři a vedoucí 

pracovníci v médiích budou sami mít možnost brát etiku vážně.“ (Frost 2011: 7) 

Dalším důvodem pro prosazovaní novinářské etiky a samoregulace je možné omezení 

prostoru pro externí regulaci. (Moravec 2009: 131) 

Sametová revoluce odstartovala nejen přerod totalitní společnosti v demokratickou, 

ale také „přechod od modelu státem kontrolovaných médií k mediálnímu systému 

postaveném na logice volného trhu“. To s sebou nutně muselo přinést i změnu 

normativního rámce. (Moravec, 2009: 127) 

 

Moravec tento dosud probíhající proces dělí na čtyři fáze (Moravec, 2009: 127 - 

158): 

2.1.1. Údobí minimální (či nulové) samoregulace 
žurnalistiky: 1989 – 1995 

V období po pádu komunistického režimu zdá se nepřipadala jakákoli omezení 

čerstvě nabyté svobody slova v úvahu. Došlo k i k omezení externí regulace – zrušen 

byl Federální úřad pro tisk a informace a tiskový zákon z roku 1966 se dočkal 

novelizace. „Svoboda slova – pokud možno její co nejširší vymezení – byla hlavním 

principem, kterým novináři v té době argumentovali. Myšlenka, kterou bychom s 

jistým omezením mohli nazvat společenskou odpovědností žurnalistiky, a diskuse o 

etických aspektech práce novinářů, které s sebou přinášejí samoregulační pravidla, se v 

tomto údobí stávaly úvahami téměř kacířskými.“ (Moravec 2009: 135) 

Podobná atmosféra panovala i syndikátu novinářů, který se po revoluci 

transformoval z Československého svazu novinářů. (Punčochář 2009: 173) „Přišla 

svoboda, konečně můžeme všichni psát pravdu a žádná svazující pravidla už 

nepotřebujeme,“ cituje Punčochář, jak vystihla tehdejší postoje současná předsedkyně 

Komise pro etiku Syndikátu novinářů ČR Barbora Osvaldová. Svobodná novinářská 

organizace se tak hned na začátku připravila o důležitý atribut profesionalizace. 

(Punčochář 2009:173) 

V roce 1991 také začala působit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). 

Jde o orgán státní správy, který dohlíží na domácí i převzaté rozhlasové a televizní 

vysílání. Má pravomoc udílet a odnímat licence a ukládat sankce za porušení 
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povinností
4
. Co se novinářské etiky týče, spadá do kompetence rady například 

posuzování objektivity a vyváženosti
5
. Současným předsedou RRTV je Ivan Krejčí. 

2.1.2. Údobí prvních pokusů o kodifikaci etických 
principů: 1995 – 1999 

Česká televize získala svůj etický kodex v září 1995, kdy ho schválila Rada ČT. 

Kodex vycházel z Rezoluce č. 1003, kterou přijala Rada Evropy o dva roky dříve. 

Kromě principu odpovědnosti novináře, povinnosti oddělovat zprávy od názorů a 

ochrany svobody projevu zaměstnanců televize kodex obsahoval obsáhlou část, která 

se věnovala zobrazování násilí v televizi. Pasáž podle Moravce vznikla v reakci na 

obsah vysílání TV Nova, která jako první soukromá celoplošná stanice začala vysílat v 

únoru 1994. Na základě kodexu vznikl i Etický panel, který měl působit jako poradní 

orgán vedení televize. (Moravec 2009: 136-137) 

V červnu 1998 přijala valná hromada syndikátu novinářů Etický kodex novináře. 

Reagovala tak na deklaraci ministrů států, kteří se zúčastnili 4. Evropské konference o 

politice hromadných sdělovacích prostředků v Praze v prosinci 1994. V deklaraci stálo, 

že „novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy například ve formě 

etického kodexu“.
6
 Kodex jsou povinni dodržovat všichni členové syndikátu, k 

dobrovolnému dodržování syndikát vyzval všechny české novináře. 

Kodex novináře, který byl aktualizován v listopadu 1999, je rozdělen do tří částí. 

První část vychází z toho, že občan má právo na včasné, pravdivé a nezkreslené 

informace. Novinář je proto povinen zveřejňovat informace, jejichž původ je znám, 

musí respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, vyhledávat informace, které slouží 

všeobecnému zájmu, rozlišovat fakta od názorů, hájit svobodu tisku i jiných médií. 

Dále se novinář nesmí věcně odchylovat od pravdy, a to ani v komentáři, nesmí 

vydávat domněnky za ověřená fakta nebo zamlčovat důležitá data. Rovněž musí 

odmítat nátlak na zveřejnění nepravdy či zásahy státních orgánů. Novinář má také 

přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností a smí k získávání 

informací využívat pouze poctivých prostředků. 

Druhá část definuje požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice. 

Novinářům ukládá nést osobní odpovědnost za všechny jejich uveřejněné materiály, 

vyloučit všechny činnosti, které by novináře mohly kompromitovat nebo vést ke 

                                                 
4
 http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-rady/index.htm 

5
 http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/otazky-a-odpovedi/objektivita.htm 

6
 http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/ 
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konfliktu zájmů. Novinář dále nesmí přijímat dary nebo výhody, nesmí zneužívat svého 

povolání k činnosti reklamního pracovníka, přijímat od zájemců reklamu odměnu, 

podílet se na skryté reklamě nebo podepisovat svým jménem obchodní či finanční 

reklamu. Nesmí přijímat peníze tam, kde by jeho postavení a vliv mohly být zneužity. 

Novinář rovněž nesmí zneužívat výsad, které jeho povolání přináší, k tomu, aby 

prezentoval své osobní postoje a člen syndikátu nesmí tohoto členství zneužívat k 

uspokojení soukromých potřeb. 

Třetí část kodexu připomíná, že důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují 

autoritu médií.  

Kodex praví, že nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace, každá 

uveřejněná nepřesnost musí být neprodleně opravena. Novinář je povinen na žádost 

zdroje uchovat jeho anonymitu, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže. Je zapotřebí 

respektovat soukromí, a to zejména v případě dětí nebo lidí, kteří nejsou schopni 

pochopit následky svých výpovědí. Novinář musí dodržovat presumpci neviny a nesmí 

zveřejnit totožnost příbuzných obětí nebo delikventů. Kodex novináři ukládá považovat 

pomluvu, neprokázané obvinění, překrucování a lži za nejzávažnější profesionální 

chyby. S výjimkou veřejného zájmu nesmí novinář dostat svou činností nikoho do 

nesnází. Žurnalista dále nesmí využívat informace, které získal při práci, ve svůj 

prospěch dříve, než budou zveřejněny. Je zapovězeno podněcovat novinářskou činností 

k diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace. 

Zakázáno je plagiátorství.
7
 

 

Po přijetí tohoto kodexu byla při Syndikátu novinářů ČR na podzim 1998 ustavena 

také Komise pro etiku. Komise má jedenáct členů, její nadpoloviční většinu musí tvořit 

členové syndikátu. Předsedkyní komise je Barbora Osvaldová. Na komisi se 

s podnětem můžou obracen členové syndikátu, ostatní novináři i veřejnost. Komise 

vydává stanoviska k podnětům i obecná doporučení.
8
 

„I když  se komise na svých jednáních pokouší o systematické zkoumání úrovně 

etiky práce novinářů v ČR , za sedm let existence se jí nepodařilo stát se respektovanou 

platformou, jejíž závěry by se významněji projevily v úrovni etiky české žurnalistiky 

jako celku. Hlavní díl viny na tom pravděpodobně má formální chápání existence a 

                                                 
7
 Etický kodex novináře, 1998 (rev. 1999). Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/ 

8
 http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/ 
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poslání Syndikátu novinářů ČR u samotných členů této profesní organizace.“ (Moravec 

2005: 56) Za následujících devět let se pozice Komise pro etiku příliš nezměnila. 

 

Na podzim se se svým etickým kodexem přidalo také patrně první tištěné médium, 

a to zpravodajský časopis Týden. V kodexu Týden akcentoval principy jako přesnost, 

nestrannost, nepředpojatost, různost – hlas menšin, respektování práva jednotlivce na 

ochranu soukromí, otevřenost, řešení konfliktu zájmů a nepřípustnost plagiátorství 

(Moravec 2005: 56). „Pokud se média nechopí role tvůrců normy, nebude nikdy s čím 

srovnávat. Neutrpí tím pouze žurnalistika, ale především celá společnost. Časopis 

Týden se zveřejněním tohoto textu vystavuje značnému riziku: Uděláme-li chybu, 

každý může říci, že jsme nevyhověli vlastním měřítkům. Jsme si však jisti, že naše 

důvěryhodnost a veřejná diskuse o médiích za to stojí,“ citoval Moravec z dovětku ke 

zveřejnění kodexu (Moravec 2005: 57). Dnešní Týden už na webu znění svého 

etického kodexu nemá, na vyžádání nereagoval. 

 

2.1.3. Údobí kodifikace etických principů významných 
celostátních médií a propojení principu externí a interní 
regulace u médií veřejné služby 

Začátkem nového milénia začala vlastní etické kodexy přijímat i další česká 

periodika. V roce 2002 tak učinily Hospodářské noviny a MF Dnes, v roce 2004 

vydavatel regionálního tisku Vltava-Labe-Press (Moravec 2005: 57). 

Konfliktní situace v České televizi na přelomu let 2000 a 2001 známá jako vánoční 

krize měla za následek, že po novele zákona o ČT etický kodex televize začali 

schvalovat poslanci. „Politické reprezentaci, v tomto případě poslancům Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, se podařilo pasáží o Kodexu ČT v novele zákona o ČT 

z ledna 2001: 1. Popřít princip samoregulace médií a vtáhnout do formulování etických 

principů práce novinářů média veřejné služby část politické reprezentace, 2. Postavit 

Kodex ČT, který obsahuje pasáže týkající se novinářské etiky média veřejné služby, na 

úroveň zákoníku práce.“ (Moravec 2005: 58) 

V roce 1999 také proběhla debata o novém tiskovém zákoně, který předkládal 

menšinový kabinet Miloše Zemana. „Někteří členové tehdejší levicové koalice chtěli 

prosadit do zákona ustanovení, která by umravnila nedisciplinovaná média, přičemž 

tím nejvíce nebezpečným byl paragraf číslo 20 s názvem „soudní ochrana“, jenž 

umožňoval komukoli domáhat se při porušení obecně stanovených pravidel 
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pokutování, případně zastavení periodika,“ uvedl Milan Šmíd s tím, že restriktivní 

paragrafy nakonec ze zákona zmizely díky tomu, že vydavatelé slíbili, že se o 

novinářské etické normy postarají sami. Výsledkem byl Tiskový kodex a 

dvanáctičlenná Česká tisková rada. Kodex však zůstal pouze zapomenutým oficiálním 

dokumentem a rada nikdy neoznámila ani své složení, natož aby začala fungovat (Čeští 

vydavatelé se dodnes sami neregulují, Česká tisková rada byla mrtvě narozené dítě, 

Médiář, 2011)
9
. 

2.1.4. Údobí formálního přístupu k samoregulaci a 
prosazení přísné externí regulace žurnalistiky 

Další napětí mezi médii a politiky vyvolala novela trestního řádu, kterou poslanci 

původně předložili především kvůli ochraně dětí v reakci na Kuřimskou kauzu z roku 

2007. Poslanec Marek Benda ale následně navrhl paragrafy, které zakázaly zveřejnění 

dat z policejních odposlechů, pokud nebyly použity u soudu jako důkaz. Za porušení 

médiím hrozily vysoké finanční sankce nebo až pět let vězení. (Moravec, 2009: 154). 

Zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2009. 

Moravec na závěr přehledu vývoje českého mediálního prostředí uvádí, že 

veřejnost a především média samotná přistupují k etice novinářské práce pouze 

formálně. „Kodifikace etických pravidel by měla být výsledkem reflexe mnohaletých 

zkušeností redakčních týmů, reflexe zaběhaných postupů, chcete-li ‚tradic‘ 

jednotlivých médií, a především výsledkem hlubokého dialogu nejen uvnitř novinářské 

profese, ale i mezi novinářskou obcí a veřejností. Právě konkrétní případy z každodenní 

praxe, na nichž je možné ilustrovat etická dilemata žurnalistů či porušování některých 

principů novinářské etiky, jsou dobrou příležitostí pro zmiňovaný dialog a reflexi 

hodnot novinářské profese. K tomu však v uplynulých patnácti letech docházelo jen 

zřídkakdy. Přijímat etické kodexy jen proto, že se to na západ od českých hranic dělá, 

je pouze jedním z argumentů zmíněného formálního přístupu k novinářské etice, který 

je zjevný v české mediální krajině po roce 1989.“ (Moravec 2005: 61) 

 

 

 

 

                                                 
9
 Dostupné z: http://www.mediar.cz/samoregulace-vydavatelu-mrtve-narozene-dite-ceska-tiskova-rada/ 
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2.2. Hlavní eticky problematické oblasti 

 

Moravec dělí etické otazníky novinářské práce na šest skupin- narušování 

soukromí, střet zájmů, úplatky, klamání, osobní účast na zprávě a plagiátorství 

(Moravec 2005: 51-52). Já považuji v české společnosti za důležité přidat ještě 

podněcování k diskriminaci, kterému se věnuje většina redakčních etických kodexů. 

2.2.1. Narušování soukromí 

Etické kodexy zpravidla obsahují zásadu dodržovat právo jednotlivců a skupin 

(například rodin) na ochranu soukromí. Zásahy do soukromí ze strany médií hrozí 

například při referování o obětech trestných činů či o lidech podezřelých ze spáchání 

trestných činů - patří sem také porušování zásady dodržovat presumpci neviny. 

Specifickým zásahem do soukromí je necitlivé obtěžování osob, které jsou v šoku nebo 

právě přišli o blízkého člověka. Zvláštní ohledy musí být za každých okolností brány 

na děti nebo osoby, které nedokážou odhadnout důsledky svých činů. 

„Tito občané nemají poznatky o různých novinářských metodách práce, dokonce 

někteří netuší, jak daleko může zajít reportér nebo redakce, pro kterou pracuje, 

v chtivosti po senzacích. Novinářské otázky a fotografování přicházejí zpravidla krátce 

po neštěstí, kdy nejsou schopni racionálně uvažovat. Reportáže nebo zprávy, ve 

kterých vystupují jako ústřední osoby, je potom zasáhnou na citlivém místě.“ 

(Remišová 2010: 218) Remišová připomíná, že citlivým problémem je také 

zveřejňování snímků obětí tragédií nebo trestných činů. S narušováním soukromí ze 

strany médií, především těch bulvárních, se setkávají také celebrity. 

„Každý novinář musí zejména zdržet se zveřejňování jména nebo fotografie osoby 

či informací o takové osobě, pokud nejde o osobu činnou na veřejnosti a pokud se tyto 

informace netýkají její veřejné funkce, nebo jestliže k tomu není dostatečný veřejný 

zájem,“ stanoví etický kodex
10

 společnosti Ringier Axel Springer
11

, do jejíhož portfolia 

spadá například zpravodajský týdeník Reflex nebo bulvární deníky Blesk a Aha!. 

                                                 
10

 Etický kodex Ringier Axel Springer Media AG byl z webu společnosti stažen v lednu 2014. Nyní už 

dostupný není. 
11

 V dubnu 2014 českou dceřinou společnost Ringier Axel Springer AG převzala společnost Czech News 

Center Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Na webových stránkách je uvedeno, že se zaměstnanci 

musí řídit etickým kodexem, ve kterém se vydavatelství zavázalo dodržovat „vysoké etické standardy ve 

všech svých aktivitách“.  

Znění kodexu ale na stránkách ke stažení není. Dostupné z: http://www.cncenter.cz/clanek/1325/eticky-

kodex 
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2.2.2. Střet zájmů 

Novinář se může dostat do střetu zájmů ve chvíli, kdy se jeho pracovní aktivity 

prolínají s těmi mimopracovními. Typickým příkladem střetu zájmů je politická kariéra 

aktivního novináře, dále poradenská činnost politickým subjektům, například 

spolupráce s PR odborem politika. Problematické také je, když novinář referuje o 

společnosti, v níž má podíl. 

„Redaktoři nesmějí psát o podnicích, v nichž mají oni sami, jejich rodinní 

příslušníci nebo osoby blízké významný majetkový podíl či jiný osobní zájem. Pokud 

píší o podnicích, jejichž akcie vlastní oni či osoby jim blízké, je povinností seznámit s 

touto skutečností svého přímého nadřízeného,“ stojí v etickém kodexu
12 

společnosti 

Mafra, která vydává například MF Dnes nebo Lidové noviny. 

Frost uvádí, že aby se novinář vyhnul konfliktu zájmů, musí vždy informovat 

redakci ve chvíli, kdy se u jakéhokoli úkolu, na kterém pracuje, objeví 

pravděpodobnost, že by se do střetu zájmů mohl dostat (Frost 2000: 201). 

2.2.3. Uplácení 

Ve chvíli, kdy subjekt zpravodajství či publicistiky nabídne novináři finanční nebo 

materiální výhodu, dá se uvažovat o tom, že si tím chce zajistit příznivé referování o 

své osobě. „Když se novinář sám stane korupčním a úplatným, měl by okamžitě opustit 

řady novinářů, respektive, měl by z nich být vyloučený, když se mu takové konání 

dokáže. Je neetické, když se novinář dá koupit za nezveřejnění informace, za napsání 

informace v určitém duchu a s určitou dikcí, nebo když za úplatu podepíše článek, 

který nenapsal.“ (Remišová 2010: 180) 

Hranice toho, zda lze za úplatky považovat například i volné vstupenky, si redakce 

určují ve svých kodexech. Ty často stanovují finanční hodnotu dárku, který už lze 

považovat za úplatek, také zpravidla zapovídají, aby náklady na zahraniční cesty 

novinářů hradily subjekty zpravodajství. 

„Redaktor a fotograf může akceptovat dárky do hodnoty 500 Kč. Pokud dar tuto 

výši převyšuje a není zdvořilé ho v dané situaci odmítnout, platí pravidlo: dar přijmout 

s tím, že ho redakce věnuje na charitativní účely. To je nutné dárci vysvětlit,“ uvádí 

etický kodex Mafry.
13

 

                                                 
12

 Etický kodex Mafra, 2014. Kodex byl na žádost autorky diplomové práce poskytnut redakcí Lidových 

novin e-mailem. 
13

 Etický kodex Mafra, 2014. 
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Z etického kodexu vydavatelství Economia: „Redaktoři mohou v některých 

případech a po schválení šéfredaktorem cestovat za peníze vlád a neziskových 

organizací v souvislosti s přípravou příspěvků pro vydavatele. Ve výjimečných 

případech může redaktor cestovat za peníze třetí osoby, pokud má cesta pro titul 

jednoznačnou zpravodajskou hodnotu a na základě předloženého programu cesty.“
14

 

2.2.4. Klamání 

Základním úkolem novináře je přinášet pravdivé, přesné, ověřené a úplné 

informace. Jakékoli klamání, ať úmyslné, či nedbalostní, je zapovězeno. 

Novinář by k získávání informací neměl využívat postupů, kterými by klamal 

čtenáře, zdroje informací nebo subjekty zpravodajství.  

Do této kategorie spadá postup, kdy se novinář nepředstaví jako novinář nebo se 

rovnou vydává za někoho, kým není. Dále jde také o případy, kdy žurnalista tajně 

někoho nahrává nebo natáčí. Tyto postupy může ospravedlnit pouze to, že je získání 

informace ve veřejném zájmu a zároveň fakt, že informaci nelze získat jiným 

způsobem.  

Patching a Hirst upozorňují, že zatímco se redaktoři pracující v běžném 

zpravodajství automaticky respondentům představují jako novináři, u investigativní 

žurnalistiky dodržování této zásady není tak jednoznačné. „Investigativní novináři (…) 

říkají, že by nemohli dělat svou práci, kdyby se museli okamžitě představit pokaždé, 

když osloví zdroj informací.“ (Patching a Hirst 2014: 64) 

Hirst k tomu dodává, že podle něj „je klamání přípustné, když vede k odhalení větší 

‚lži‘, jako je klamání na straně vlády, významné kriminální jednání, korporátní 

podvod“. Podle Hirsta je přistižení politika při lži nebo odhalení obchodního skandálu 

evidentně ve veřejném zájmu (Patching a Hirst 2014: 65) 

„Česká televize je oprávněna použít skrytou kameru nebo skrytý mikrofon pro 

zpravodajské nebo publicistické účely při zpracovávání tématu vážně se dotýkajícího 

veřejného zájmu, jestliže materiál, který má být natočen, nelze ani při vynaložení 

zvýšeného úsilí získat jinak a jestliže je tento materiál současně nezbytný pro 

zpracování tématu. … O použití skryté kamery rozhoduje šéfredaktor příslušné 

                                                 
14

 Etický kodex Economia, 2011. Kodex byl na žádost autorky diplomové práce poskytnut 

vydavatelstvím e-mailem. 
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redakce. Na použití skryté kamery nebo skrytého mikrofonu musí být divák při uvedení 

takto pořízených záběrů upozorněn.“ 
15

 

2.2.5. Osobní účast na zprávě 

Někdy se novinář může dostat do situací, kdy se z nestranného pozorovatele stane 

přímým účastníkem událostí. Moravec jako příklad uvádí momenty, kdy je novinář 

svědkem závažné dopravní nehody, pokusu o sebevraždu nebo je účastníkem 

válečného konfliktu. „V takovém případě vyvstávají etické otázky: Má novinář natáčet 

televizní reportáž, nebo zabránit pokusu o sebevraždu?“ (Moravec 2005: 52) 

Kodex České televize stanoví: „Při působení štábu České televize na místě kritické 

situace nesmí činnost štábu překážet poskytování pomoci postiženým nebo 

odstraňování jiných následků. Pokud je na místě štáb České televize, dříve než dorazí 

pomoc, je povinností členů štábu poskytnout nutnou pomoc postiženým a tuto 

povinnost upřednostnit před zpracováváním události.“ 
16

 

2.2.6. Plagiátorství 

Je nepřípustné přebírat cizí zpravodajské nebo publicistické texty či jejich části a 

publikovat je bez uvedení původního autora nebo je rovnou vydávat za vlastní. Týká se 

to nejenom informací, ale i námětů bez uvedení média, které se tématu věnovalo jako 

první. (Moravec 2005: 52) „Novinář nesmí uvádět cizí názory jako svoje vlastní. 

Podobně nesmí používat cizí fotografie, texty, filmy, nahrávky apod., tj. jakýkoli 

mediální produkt, jako svou vlastní produkci. Novinář má morální i právní povinnost 

uvést ve svém textu, že jde o cizí práce.“ (Remišová 2010: 176) 

Z kodexu vydavatelství Mafra: „Všichni členové redakcí respektují práci 

zaměstnanců konkurenčních periodik. Při přebírání informací z jiných médií uvádějí 

jejich původ.“
17

 

2.2.7. Podněcování k diskriminaci 

Média by neměla publikovat materiály, které by podněcovaly publikum 

k diskriminaci kohokoli na základě jeho pohlaví, rasy, etnického původu, barvy pleti, 

sexuální orientace nebo náboženského vyznání. „Etický kodex každého mediálního 

podniku musí striktně zakázat šířit jakoukoli formu násilí, diskriminace a ponižování 

                                                 
15

 Etický kodex České televize, 2003. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf 
16

 Etický kodex České televize, 2003. Dostupné z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf 
17

 Etický kodex Mafra, 2014. 
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každého jednotlivce a každé kultury, rasy a  náboženství. Média by měla být ve 

službách života a pokroku, svou obrovskou moc by nikdy neměla zneužít na šíření 

nenávisti.“ (Remišová 2010: 257) 

„Média skupiny MAFRA se vyhýbají jakýmkoliv předsudkům a pejorativním 

výrazům ve spojení s rasou, národností, pohlavím, náboženským vyznáním, politickým 

přesvědčením, sexuální orientací či profesním a společenským zařazením.“
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Etický kodex Mafra, 2014. 
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3. Empirická část 

3.1. Metodologický postup 

3.1.1. Kvalitativní interpretativní analýza 

Nejvýznamnější část diplomové práce tvoří kvalitativní interpretativní analýza 

mediálních textů. Podle Strausse a Corbinové lze za kvalitativní výzkum považovat 

jakýkoli výzkum, který nevyužívá statistických procedur nebo jiných způsobů 

kvantifikace (Strauss, Corbinová, 1999: 10). 

Aby bylo možné popsat, jak se v obou sledovaných obdobích média stavěla 

k nastavování etických norem, jejich kontrolování a k samoregulaci obecně, bylo 

potřeba určit si výzkumné otázky, poté podrobně analyzovat sesbírané texty každém 

období zvlášť, určit kategorie a pro opakující se jevy, následně kategorie a jejich 

subkategorie popsat a výstupy navzájem porovnat. 

 

Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka: Jak česká média nastavovala etické normy po revoluci a o 

dvacet let později a jak kontrolovala jejich dodržování? 

 

Dílčí výzkumné otázky 

Jaký byl v obou obdobích postoj českých médií k samoregulaci? 

Jaká byla v obou obdobích úroveň sebereflexe českých médií v oblasti novinářské 

etiky? 

 

Časové vymezení 

První sledované období: roky 1990, 1991 a 1992.  

Druhé sledované období: 2010, 2011 a 2012. 

 

Analyzovaná periodika 

Deníky: Rudé právo, respektive Právo; Mladá fronta, respektive Mladá fronta Dnes. 

Týdeníky: Respekt; Reflex. 
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Sběr dat 

Výchozím materiálem byla veškerá vydání deníků Mladé fronty, respektive MF 

Dnes, Rudého práva, respektive Práva, a týdeníků Respekt a Reflex z let 1990, 1991, 

1992 a 2010, 2011, 2012. Původním záměrem bylo zahrnout do analýzy také 

Hospodářské noviny a Lidové noviny, z důvodu velkého množství materiálu jsem však 

musela vzorek zúžit. 

V rámci několikastupňové selekce jsem vybrala texty, které se zabývaly 

nastavováním novinářských etických norem, kontrolou jejich dodržování a etickou 

samoregulací. V prvním sledovaném období takových textů bylo 90, v druhém 

sledovaném období 37. 

Původním plánem bylo analyzovat také dopisy čtenářů. V průběhu 

shromažďování materiálu jsem však od tohoto záměru upustila. Dle mého názoru by se 

analýza dopisů od veřejnosti mohla stát subjektem samostatné diplomové práce. Aby 

však zcela neupustila od záměru zahrnout pohled publika na dodržování 

žurnalistických etických norem, uskutečnila jsem plánovanou analýzu podnětů ke 

Komisi pro etiku při Syndikátu novinářů ČR (viz níže). 

 

Analýza materiálu 

Sesbírané texty jsem v rámci analyzovala řádek za řádkem a pojmenovávala jsem 

objevující se pojmy. Ty jsem posléze seskupovala do kategorií a subkategorií, pro 

každé tříleté období zvlášť. „Proces seskupování pojmů, které se zdají příslušet 

stejnému jevu, nazýváme kategorizace. … Kategorie mají určitý pojmový rozsah, který 

určuje, které skupiny pojmů neboli subkategorie spadají pod danou kategorii.“ (Strauss, 

Corbinová, 1999: 45) 

Některé kategorie jsem už dále nečlenila, jiné měly své subkategorie. Kategorie i 

subkategorie jsem zanesla do tabulky a následně je popsala v textu a doplnila o 

konkrétní příklady. Výstupem analýzy každého ze dvou období je samostatné shrnutí. 

3.1.2. Komparace 

Obě analyzovaná období byla následně v samostatné kapitole porovnána. 

Základem pro komparaci byly kategorie určené kvalitativní interpretativní analýzou. 

Při porovnávání obou období jsem se zaměřila na rozdíly a společné rysy na úrovni 

společných či podobných kategorií a také na to, jaké nové kategorie se v pozdějším 

analyzovaném období objevily a které naopak zmizely. 



16 

 

3.1.3. Kvantitativní výzkum 

K analýze podnětů podaných k Etické komisi při Syndikátu novinářů České 

republiky jsem využila metody kvantitativního výzkumu. „Kvantitativní výzkum je 

založen na měření proměnných, zkoumá frekvenci výskytu jednotlivých proměnných 

nebo jejich kategorií (Trampota, Vojtěchovská; 2010: 17). Proměnnými jsem určila 

Médium 1 a Médium 2, dále Téma 1 a Téma 2. Kódovací kniha je přílohou diplomové 

práce. 

Protože Etická komise vznikla až v roce 1998, bylo možné analyzovat jen 

podněty podané v letech 2010, 2011 a 2012. Unikátních podnětů v tomto období bylo 

celkem 87. Zkoumala jsem, kterých médií se podněty týkaly nejčastěji a které domnělé 

etické prohřešky byly v podnětech nejčastěji zastoupeny. Protože mě zajímal v první 

řadě pohled publika na etické či neetické chování médií, nezkoumala jsem procedurální 

stránku věci, tedy to, v jaké fázi se podněty nacházely; zda byly nové, řešené či 

uzavřené.  

Původním záměrem byla také analýza podnětů podaných k Radě pro rozhlasové a 

televizní vysílání. Pro radu by však bylo kapacitně náročné, poskytnout mi potřebná 

data. „Jedná se o značné množství posluchačských a diváckých podnětů, které jsou 

různě zažurnalizovány podle toho, k jakému postupu bylo v té které věci přistoupeno. 

Vyhledat, připravit a poskytnout veškeré podněty za období několika let by pro Úřad 

Rady znamenalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, které by si vyžádalo 

několikadenní činnost několika zaměstnanců mimo jejich běžnou pracovní agendu a 

náklady s tímto spojené,“ uvedl předseda rady Ivan Krejčí
19

. 

Do výroční zprávy  roku 2010 rada zahrnula přehled témat, které stěžovatelé 

shledali za nejvíce problematická. (V následujících dvou výročních zprávách už tento 

přehled chyběl.) Přehled za rok 2010 jsem využila jako základ pro hypotézu. 

Předpokládala jsem, že témata podnětů ke komisi budou korespondovat s tématy 

podnětů k radě. Dále jsem předpokládala, že nejvíce podnětů se bude týkat médií 

s největšími publiky. Také jsem předpokládala, že subjektem podnětů ke komisi bude 

častěji tisk než televize a rozhlas, protože v případě pochybení vysílacích médií se 

stěžovatel může obrátit na RRTV, která má na rozdíl od Komise pro etiku pravomoc 

ukládat pokuty. 

 

                                                 
19

 Z emailové korespondence mezi RRTV a autorkou diplomové práce. 
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3.2. Analýza období 1990 až 1992 

 

Sametová revoluce odstartovala změny v celé společnosti a pochopitelně také 

v médiích. Klíčové bylo, aby se sdělovací prostředky zbavily závislosti na státní moci. 

Média se postupně liberalizovala a řada periodik se privatizovala. Odstátnění probíhalo 

ve dvou rovinách. Nutností byly legislativní změny. Nejprve byla do Ústavy včleněna 

Listina základních práv a svobod, jejíž součástí byl článek 17 zajišťující svobodu 

projevu a právo na informace. Rozdělení mediální působnosti mezi federaci, Česko a 

Slovensko definoval takzvaný malý kompetenční zákon. Následně byla cenzura 

učiněna nepřípustnou, zrušen byl kontrolní Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI) 

a jednotlivcům a firmám bylo umožněno vydávat periodický tisk. 

Prvním nezávislým periodikem byl deník Informační servis, který začal vycházet 

čtvrtý den revoluce. V březnu 1990 se jeho pokračovatelem stal týdeník Respekt. 

Týdeník Reflex se šéfredaktorem Petrem Hájkem začal vycházet v dubnu roku 1990. 

Brzy po revoluci probíhaly zásadní změny v zavedených denících. Vlastníky byli 

ještě nějakou dobu komunisté či stát a jeho složky, fakticky už ale periodika vedli 

zaměstnanci. „Zvolili si nové redakční vedení, odmítali zásahy původních vydavatelů a 

řídili média samosprávným stylem. Tyto zaměstnanecké iniciativy následně u řady 

periodik vyústily v jakousi spontánní privatizaci zdola a ustavení akciových společností 

či jiných vlastnických forem, kde se majetkovými podílníky stávali zaměstnanci 

redakcí.“ (Končelík, Večeřa, Orság; 2010: 258) Takovou transformací prošla i Mladá 

fronta a Rudé právo.  

Počátkem listopadu 1990 Rudé Právo změnilo charakteristiku deníku v záhlaví z 

listu Komunistické strany Československa na levicový list. „Z požadavku (sjezdu 

KSČS) profilování Rudého práva jako 'široké tribuny demokratických a levicových sil 

a názorů' vyvozujeme, že je vhodnější charakterizovat Rudé právo nejen jako pouze 

'list Komunistické strany  Československa', ale jako 'levicový list',“ vysvětlila redakce 

(Levicový list, Rudé právo, 260/1990).  

V červenci roku 1991 Rudé právo odstranilo i podtitul levicový list a nahradilo 

ho charakteristikou ‚nezávislé noviny‘. „Neznamená to, že tím od levicovosti 

ustupujeme. Naši čtenáři už většinou pochopili, že se snažíme noviny dělat především 

pravdivě a poctivě, bez posluhování někomu nebo něčemu. Nezávislost je v tomto 

smyslu samou dření naší novinářské práce. Z vývoje jiných čs. listů, včetně těch, které 
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se jako levicové jen tváří, usuzujeme, že bez nezávislosti nelze být ani pravdivým, ani 

skutečně levicovým listem.“ (Nezávislé noviny, Rudé právo, 155/1991) 

Mladá fronta se oprostila od Svazu socialistické mládeže a v září 1990 přidala ke 

svému názvu „Dnes“. „I když naše společnost po 17. listopadu doznala podstatných 

změn, my jsme byli ještě včera „majetkem“ Svazu mladých, který je pohrobkem SSM. 

Počátkem normalizační éry dostal SSM na základě administrativního rozhodnutí 

vydavatelské oprávnění na deník Mladá fronta a Svaz mladých je prostě zdědil. Po 

devět měsíců pro nás naši „majitelé“ nehnuli prstem. Zajímalo je jediné: zisk, který jim 

byl deník MF povinen odvádět, a čas od času přišli s výhrůžkami, že odvolají vedení. 

Uvědomili jsme si, jak křehká je v takovém nedobrovolném spojení svoboda,“ napsal 

šéfredaktor MF Dnes Libor Ševčík poté, co se akcionáři deníku stali zaměstnanci. 

(Dnes, MF Dnes, 1/1990) 

Důležitým úkolem československých novinářů bylo převzít kontrolu nad 

nejvlivnějšími médii, která měla komunisté v moci, tedy nad televizí a rozhlasem. 

Postupně se to dařilo, díky malému kompetenčnímu zákonu televize a rozhlas získaly 

statut média veřejné služby. Vlivu státní moci se ale zcela nezbavily. „Konstituování 

českých veřejnoprávních médií sice vycházelo z britských a německých vzorů, ovšem 

současně mělo svá místní specifika. Zásadní potíží budoucího vývoje médií veřejné 

služby bylo, že zůstala silně závislá na politické moci, což zákonodárci vtělili přímo do 

zakládacích zákonů, jež upravovaly existenci těchto médií na mediálním trhu.“ 

(Končelík, Večeřa, Orság, 2010: 260) Poslanci stanovují výši koncesionářských 

poplatků a volí rady televize, rozhlasu i ČTK. „Rovněž Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání (RRTV), jediný orgán státní správy pro všechna vysílací média (veřejnoprávní 

i soukromá), podle zákona č. 103/1992 Sb. volila Poslanecká sněmovna.“ (Končelík, 

Večeřa, Orság, 2010: 260 - 261) 
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Tabulka č. 1: Přehled kategorií a subkategorií 

Hlavní kategorie Subkategorie 

Kritika Kritika přímého konkurenta 

Kritika nepřímého konkurenta 

Kritika Československé televize 

Obecná kritika médií 

Obhajoba  

Kdo se vyjadřuje Novináři sledovaných médií 

Novináři konkurenčních médií 

Politici 

Odborníci 

Češi se zkušeností ze zahraničí 

Cizinci (s i bez zkušenosti 

z Československa) 

Hledání vzorů v zahraničí Inspirace v demokratických zemích 

Mezinárodní semináře 

Definice role médií/novináře  

Snaha o nezávislost  

Postoj k samoregulaci  

Pochybení Útok na rasu 

Nerozlišování mezi zpravodajstvím a 

komentářem 

Publikování neověřených, nepravdivých, 

či neúplných informací 

Neobjektivita, stranění 

Nedodržení presumpce neviny 

Plagiátorství 

Zásah do soukromí 

Zveřejnění informací podléhajících 

utajení 

Sporné metody získávání informací 
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Analýza období od začátku roku 1990 do konce roku 1992 si všímá toho, kdo se 

v příspěvcích vyjadřuje, nejde totiž jen o média samotná, ale i politiky či odborníky, a 

to i zahraniční. Z analýzy vyplynulo, že média nejen kriticky hodnotí jiná média (velmi 

často Československou televizi) a obecně i celkovou porevoluční situaci v oblasti 

žurnalistické etiky, ale také vysvětlují a obhajují svá rozhodnutí. V porevoluční době se 

média i politici při tvorbě etických norem i zákonů často obraceli do zahraničí, nejvíce 

do USA, Británie a Německa. Konalo se také několik mezinárodních seminářů 

zaměřených na média. Role médií byla definována jako úkol pravdivě, nestranně, 

objektivně a profesionálně informovat veřejnost a přispívat k názorovému pluralismu. 

Silným motivem byla ve sledovaném období snaha o nabytí nezávislosti na státu. S tím 

souvisela i silná nechuť k jakémukoli omezování či zakazování práce sdělovacích 

prostředků.  

Mezi etická pochybení, která se v analyzovaném období objevila, patřily útoky na rasu 

či etnikum, nerozlišování zpravodajství od komentářů, publikování neověřených, 

nepravdivých či neúplných informací, neobjektivita, zásah do soukromí, nedodržení 

zásady presumpce neviny, plagiátorství a zveřejnění informací podléhajících utajení. 

3.2.1. Kritika a obhajoba  

V analyzovaných textech se média kritizovala navzájem, nejčastěji se kritizovali 

nepřímí konkurenti, několikrát také přímí. Objevovaly se také texty kritizující obecnou 

situaci v porevolučních médiích. Častým terčem byla Československá televize, v menší 

míře rozhlas a ČTK. Televize byla nejčastěji kritizována za servilnost a nedostatečně 

kritické a důrazné rozhovory s politiky, Karen Gammelgaard například uvedla, že ti 

pokorní novináři pouze drží zpovídanému mikrofon a to je vše (Pohled na televizní 

noviny zvenčí. Respekt, 5/1990). Mimo konfrontaci s politiky byli redaktoři rovněž 

často kritizováni za to, že do zpravodajství zahrnují také své názory. Kritika státních 

médií došla až tak daleko, že novináři z týdeníku Reflex a někteří další uveřejnili v září 

roku 1991 prohlášení k situaci v Československé televizi, Československém rozhlasu a 

ČTK. „Kritická situace ve státních sdělovacích prostředcích, jmenovitě ČTK, 

Československé televizi a Československém rozhlase, je všeobecně známa. Tendenční, 

neobjektivní a nekompetentní zpravodajství kritizují již dlouho nejen čtenáři, 

posluchači a diváci, ale téměř celé spektrum politických stran a seskupení s výjimkou 

levicově orientované části politického spektra,“ stálo v prohlášení (Prohlášení 
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novinářů, Reflex, 39/1991). Novináři v prohlášení vyzývají ke změně struktury a 

postavení jmenovaných médií a k zásadním personálním změnám v jejich vedení. 

V případě ČTK text kritizuje jednak tendenčnost, zkreslenost a brzdění vydávání 

některých zpráv, a dále ekonomický servis pro zahraniční novináře. Československá 

televize podle autorů textu nejzjevnějším způsobem prosazovala levicové tendence. 

„Pluralitní názorová výměna neexistuje. Výsměchem pluralitě a objektivní informaci 

jsou pak mj. seriálová vystoupení zástupců politických stran a hnutí v pořadu Události 

a komentáře. … Stejný klíč je používán při cenzorských zásazích do zdrojů nezávislých 

informací.“ (Prohlášení novinářů, Reflex, 39/1991) 

Situace v rozhlase byla podle textu podobná. „Většina rozhodujících vedoucích 

funkcí je v rukou reformních komunistů z roku 1968. Z toho vyplývají pokusy 

omezovat a cenzurovat zpravodajské a publicistické příspěvky.“ (Prohlášení novinářů, 

Reflex, 39/1991) 

K 11. září 1991 výzvu podle Reflexu podepsalo 85 novinářů z Reflexu, týdeníku 

Rozhlas, ze Studentských listů, MF Dnes, Radia 1 a Českého rozhlasu.  

I když se v textech postupně objevovaly zmínky o zlepšování situace v televizi, ještě 

na konci roku 1992 o ni Vladimír Just v Respektu napsal toto: „Jednu bolest však mají 

obě zpravodajství
20

 zatím společnou: nenaučila se striktně rozlišovat mezi zprávou a 

komentářem.“ (Televize v roce tři, Respekt, 51/1992) 

Sledovaná média také několikrát využila svých stránek k obhajobě svých postupů. 

Mladá fronta například vysvětlovala, proč uveřejnila fotografie komunistického 

politika Miroslava Štěpána z vazby, také se hájila kritice Rudého práva za uveřejnění 

redakčního stanoviska, ve kterém redaktoři uvedli, že budou ve volbách volit pravicové 

strany. 

Kritika mezi jednotlivými médii se ve sledovaném období často vázala na politické 

preference a směřování periodik, televize či rozhlasu. 

3.2.2. Kdo se vyjadřuje 

K transformujícím se poměrům v československých sdělovacích prostředcích se 

vyjadřovala jak sama média, tak politická reprezentace, filozofové (Václav 

Bělohradský či Ivan Sviták) či mediální teoretici. Sledované týdeníky měly 

specializované rubriky, které se mediálnímu dění věnovaly, u Reflexu to byl TV 
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Sloupec, u Respektu rubrika Média. Často ve sledovaných periodikách dostávaly 

prostor hlasy ze zahraničí, ať už cizinci bez nebo se znalostí československého 

prostředí, nebo emigranti. Několikrát se dostal ke slovu také nově vzniklý Syndikát 

novinářů České republiky. 

3.2.3. Definice role médií a novináře a snahy o nezávislost 

To, že se českoslovenští novináři musí po čtyřiceti letech oprostit od vlivu komunistů, 

bylo logickým konsensem. Kritičtější hlasy ale také upozorňovaly na to, že je stejně 

důležité, aby se sdělovací prostředky v euforii z nově nabyté svobody nestaly hlásnou 

troubou nové politické reprezentace. 

Jako požadavky na kvalitní média, která mají za úkol informovat veřejnost, uváděla 

citovaná periodika, a lidé jimi oslovení, ctění faktů, nestrannost, objektivitu, přispívání 

k pluralismu, důslednou a neservilní kontrolu politiků a schopnost pokládat jim tvrdé 

otázky. 

„Denní tisk se zabývá nezdravým chvalozpěvem na prezidenta, ale tím mu moc 

neposlouží. To není novinařina. Novinařina jsou fakta a tvrdé otázky. … Podle mne má 

být reportér nestranný – i když něčemu nebo někomu fandí, má mít schopnost tvrdě se 

tázat. V Československu se ještě novináři necítí jako samostatný cech. Jsou pořád 

vtahováni do procesu. Už brzo se na to budou muset vykašlat a říct: my jsme novináři, 

jsme nervový systém společnosti,“ uvedl Paul Wilson, kanadský novinář a někdejší 

člen hudební skupiny The Plastic People of the Universe, který řadu let žil 

v socialistickém Československu. Dodal, že komunismus tento nervový systém 

zlikvidoval a pro československá média je nyní klíčové ho obnovit (Vtipná hesla 

nestačí, Respekt, 3/1990). 

„Úkolem novináře podle nás je pojmenovávat skutečnost, artikulovat to, na co ostatní 

v chvatu dne nemají čas, a připomínat jim to, na co zapomněli,“ definoval úlohu 

sdělovacích prostředků Karel Hvížďala (Každý fakt je hledisko, MF Dnes, 236/1991). 

Hvížďala také uvedl, že v posttotalitní době ještě téměř nikdo není schopný chápat 

kritiku jako začátek dialogu. „Kritiku si tu většinou lidé interpretují jako útok na vlastní 

osobu, či jako pokus o nabourání jejich jediné možné varianty správné hry. Proto 

jedním z našich podstatných úkolů musí být snaha vytvářet pravidla dialogu. … 

Nechceme být novinami vládními, nýbrž režimními, ale protože po pádu totality žádný 

pevný režim – tedy soubor pravidel hry – neexistuje, musíme si ho nejdříve vytvořit.“ 
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(Tyto noviny, MF Dnes, 1/1990) Podle Hvížďalova kolegy Ondřeje Neffa by se 

novinář měl ptát na to, na co by se veřejného činitele ptal občan, kdyby měl tu možnost 

(Košíček, MF Dnes, 226/1992). 

V analyzovaných textech byla patrná tendence po čtyřiceti letech deformování pravdy 

v médiích nyní netajit naopak nic. Věcí novin je zveřejňovat, nikoli tajit, napsal 

například Martin Komárek (Etika, moralizování a noviny, Mladá fronta, 11/1990). 

Podle právníka Oldřicha Choděry mohla média v případě politiků zveřejnit i to, co se 

týkalo jejich soukromého života. „Povinností tisku je a v budoucnosti bude ještě víc 

informovat čtenáře o všem, co je zajímá, tedy i o soukromém životě politiků.“ 

(Paragraf, Mladá fronta, 32/1990) 

Dlouho neúspěšná snaha o nezávislost byla zmiňována zejména v souvislosti s televizí, 

rozhlasem a ČTK. 

3.2.4. Hledání vzorů v zahraničí 

V drtivé většině analyzovaných textů se objevil odkaz na praxi zahraničních médií, 

logicky těch demokratických. Transformující se tisk byl porovnáván s britskými, 

americkými a německými periodiky, televize pak například s BBC, CNN nebo 

německými kanály. Československou transformaci však neovlivňovaly jen 

vyhledávané příklady zahraniční praxe, ale také řada mezinárodních seminářů na téma 

médií konaných buď v Československu, nebo v zahraničí. Redaktor Respektu Jaroslav 

Spurný se v dubnu roku 1990 zúčastnil semináře pro české novináře pořádaného 

v Kodani. Ve svém textu později popsal nezávislost dánského tisku na vládě, 

zákonitosti ochrany zdroje v Dánsku a také zásadu oddělování názorů od faktů. 

„Jedním z hlavních rysů článků v seriózních západních novinách je neosobnost a 

konkrétnost. Kromě úvodníku a interview nesmí žurnalista v článku projevit svůj názor 

či domněnku. Čtenáře nezajímá, co si novinář myslí, zajímají ho fakta. Teprve z nich si 

může udělat úsudek o novinářově postoji.“ (Jaký je západní tisk?, Respekt, 7/1990) 

V červenci roku 1990 se v Praze konala mezinárodní konference novinářů Východ – 

Západ. Na konferenci kromě zahraničních hostů promluvil také československý 

prezident Václav Havel, který řekl, že média se v Československu teprve učí svobodě a 

že svoboda a odpovědnost jsou dvě strany jedné mince (O tisku a demokracii, Rudé 

právo, 154/1990). 

K československému mediálnímu dění se vyjadřovali novináři či odborníci buď 

zahraniční národnosti (americký expert na východoevropskou žurnalistiku Owen V. 
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Johnson), někteří se zkušeností z Československa (již zmíněný Paul Wilson), nebo 

národnosti československé, ale dlouhodobě působící v zahraničí (komentátor a 

zpravodaj Svobodné Evropy působící v Německu a v USA Karel Jezdinský nebo 

televizní odborník Dušan Havlíček žijící ve Švýcarsku).   

3.2.5. Postoj k samoregulaci 

V analyzovaných textech byly patrné tendence přistupovat velmi opatrně k jakékoli 

vnější kontrole médií, ostře sledovány také byly vznikající mediální zákony (malý 

kompetenční zákon, vysílací zákon, tiskový zákon). Odpor sledovaných médií vyvolal 

slovenský premiér Vladimír Mečiar, který volal po samoregulaci médií. Mečiar, který 

měl s médii několik sporů, uvedl, že společenským zájmem Slovenska je šíření pouze 

objektivních a korektních informací, a proto by novináři měli dodržovat pravidla etické 

samoregulace. Podle slovenského premiéra nešlo o požadavek na autocenzuru, ale na 

morálně odpovědný přístup k informacím (Samoregulace jako autocenzura, MF Dnes, 

210/1992). Negativně na tato slova reagovali nejen novináři, ale i někteří politici. 

Místopředseda České národní rady lidovec Jan Kasal uvedl, že na konci dvacátého 

století nemá autocenzura místo v demokratickém státě, ani kdyby se nazývala etickou 

samoregulací (Samoregulace jako autocenzura, MF Dnes, 210/1992). „Ministr vnitra 

ČSFR Petr Čermák (ODS) k tomu poznamenal, že nezávislost a svoboda tisku je 

absolutně podstatnou věcí každé demokracie a nelze nikoho nutit, aby sám sebe eticky 

samoreguloval.“ (Samoregulace jako autocenzura, MF Dnes, 210/1992)  

„Po posledních volbách se především ve východní části společného státu začaly ozývat 

hlasité požadavky na ‚pravdivé‘ ztvárňování faktů, na vyšší poslání novinářů, kteří 

vlastně nesou na svých bedrech tíhu odpovědnosti za image republiky v zahraničí, a 

tudíž dokonce za prodejnost výrobků jejích producentů. Slovenský premiér vtělil tuto 

představu do novotvaru ‚etická samoregulace‘. Tedy autocenzura? Nebo snad 

předzvěst instalování regulovčíků pro nedostatečně samoregulované novináře?“ ptala 

se Kateřina Perknerová (Moc a cenzura, Rudé právo, 211/1992). 

Vznik tiskového zákona na svých stránkách na podzim 1992 prakticky denně sledovaly 

oba analyzované deníky. V původním návrhu novinářům i některým politikům nejvíce 

vadily paragrafy, které ukládaly povinnost autorizace a dávaly komukoli možnost 

požadovat v periodiku prostor vyjádřit se k uveřejněným tvrzením, která se ho týkala.  

Ivan Jemelka uvedl, že povinnost autorizace by v podstatě představovala cenzuru. 

„Veřejní činitelé by totiž mohli korigovat podle tohoto ustanovení veškeré své výroky a 
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stanoviska.“ (Kuriózní tiskový zákon, MF Dnes, 223/1992) „Kdyby byla schválena 

předloha v tom znění, jak ji vláda navrhuje, mohlo by to při striktním výkladu zákona 

mj. znamenat povinnost autorizace i jen jediné odpovědi na otázku položenou třeba na 

oficiální tiskové besedě. To je v demokratickém světě naprosto ojedinělé,“ uvedla 

Marie Königová (Návrh nového zákona o tisku omezuje svobodu slova více než zákon 

předešlý, Rudé právo, 220/1992). S tím souhlasil i tehdejší předseda syndikátu 

novinářů Rudolf Zeman, podle něhož ani v zahraničí nemají politici možnost své 

odpovědi dodatečně upravovat, protože musí vědět, co chtějí veřejně říct (Autorizace je 

nesmyslná a do zákona nepatří, Rudé právo, 221/1992). Za nesmysl povinnost 

autorizace označil i sociálnědemokratický poslanec Pavel Dostál a dodal: „Považuji za 

etické a slušné, když vás u většího – podotýkám většího – rozhovoru o autorizaci 

požádám a vy mi vyhovíte. Ale nikoli ze zákona.“ (Autorizace je nesmyslná a do 

zákona nepatří, Rudé právo, 221/1992) 

Zastřešující organizací novinářů se po revoluci stal Syndikát novinářů ČR. I přesto, že 

se jeho představitelé ve sledovaných médiích vyjadřovali i k etickým otázkám, nečinili 

tak nijak systematicky. Komise pro etiku při SN ČR vznikla až roku 1998 poté, co 

syndikát novinářů schválil kodex etických pravidel. Zmínka o jakémkoli etickém 

novinářském kodexu se ve sledovaném období objevila pouze jednou a nikoli 

v souvislosti s českým či československým prostředím. O novinářském kodexu jakožto 

o běžné praxi na Západě hovořil mediální odborník Dušan Havlíček působící ve 

Švýcarsku. Jako zásady zakotvené v kodexu zmínil důsledné oddělování zpravodajství 

od komentáře a také snahu o objektivitu, které je třeba dosáhnout v určitém celku. 

„Dojde-li jednoho dne, dojde-li vůbec k nepatrné úchylce, je vyrovnána jinde a jindy.“ 

(Hranice nezávislosti, MF Dnes, 93/1991)  

Často se objevujícím motivem byla myšlenka, že otázka etiky leží především na 

každém jednotlivém novináři. Josef Klíma například uvedl, že etika je věc diskutabilní 

a každý novinář si ji musí vyřešit sám podle toho, jaký je (Nebezpečné informace, 

Reflex, 17/1990). Podobný názor vyslovilo i Rudé právo po debatě novinářů o 

konspiračních teoriích ohledně 17. listopadu 1989 zveřejněných v bulvárních 

periodikách Špígl a Středočeský Expres. „Názory na hranici senzacechtivosti a lží byly 

různé. Odpovědnost za vyvolání skandálů však nese každý sám a sám se také musí 

vyrovnat se svým svědomím (Novinářská etika, MF Dnes, 54/1990). Právník Oldřich 

Choděra etiku žurnalisty definoval na základě tiskového zákona a občanského 

zákoníku jako prostor mezi povinností novináře informovat veřejnost a tím, že se 
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zároveň nesmí dotknout spoluobčanů a jejich práv, například na ochranu osobnosti (Co 

dělat, jestliže jsem novinář, Mladá fronta, 41/1990). Podle Martina Komárka by 

novinářskou etiku měli tvořit novináři a nikoli vyšetřovací komise parlamentu, která 

nesouhlasila s otištěním fotografií komunisty Miroslava Štěpána v deníku (Mistři 

novinářské etiky, Mladá fronta, 20/1990). 

3.2.6. Pochybení 

Útok na rasu 

Útoky na rasu či etnikum řešil ve sledovaném období na svých stránkách především 

týdeník Respekt, který upozornil například na antisemitské texty v deníku Mladá 

demokracie. 

Na konci roku 1992 média za antisemitismus kritizovala také Týdeník Politika. „V 

postkomunistickém Československu jsou dosud nepsané zásady slušného chování ve 

stavu zrodu. Tím spíše se někteří občané mohou domnívat, že šíření rasismu není ničím 

jiným než svobodným šířením vlastního názoru. Zde musí nastoupit trestní právo,“ 

napsal Martin Komárek (Neúnosný antisemitismus, MF Dnes, 291/1992). 

Respekt kritizoval také anketu ve Večerní Praze na téma udělení azylu Kurdům. Autoři 

ankety podle Respektu nedodrželi potřebnou metodiku, neoslovili žádné odborníky a 

především vydávali několik extrémních názorů za postoj většiny (Bludy Mladé 

demokracie, Respekt, 16/1990). Jako protiromské vyhodnotil Respekt postoje Expresu. 

„Obviňovat jen jednu skupinu, vymezenou například etnicky nebo rasově, to samo o 

sobě už je symptomem lži (Pogrom v rukavičkách, Respekt, 18/1990). Týdeník Reflex 

rasistické nálady nalezl i u redaktorů Československé televize. 

Rasistické projevy v médiích kritizoval i zpravodaj Svobodné Evropy Karel 

Jezdinský. „S takovými osobními útoky, se kterými se tu setkávám na stránkách našich 

novin, by se člověk nemohl v Americe nikde setkat. Ani ne v bulvárním večerníku, 

neboť to, co tady často čtu, jsou útoky na celé rasy, na etnické skupiny, na národy, jsou 

to nejosobnější útoky na čest lidí, které nejsou nijak prokázané.“ (Jsem Čech a 

Američan, MF Dnes, 57/1990) 

 

Nerozlišování mezi komentářem a názorem 

Z neschopnosti důsledně dodržovat rozlišování mezi zpravodajstvím a komentářem 

byla, jak již bylo uvedeno výše, nejčastěji obviňována Československá televize a její 

redaktoři, kteří podle kritiků mnohdy i v hlavní zpravodajské relaci hodnotili ze svého 
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úhlu pohledu denní události. Za vzor jim často byly dávány západní televize. Reflex 

například uvedl: „Nikdo neupírá redaktorům TN právo na vlastní názor. Problém je 

v tom, že informační servis není osobní zpovědnicí.“ (TV Sloupec, Reflex, 10/1991) 

Když J. Růžička kritizoval způsob zpravodajského pokrytí války v Perském zálivu 

v Československé televizi, definoval také rozdíly mezi ČST a britskou BBC spolu 

s americkou CNN. „Hlasatel BBC nebo CNN je neutrální a jeho hlavním a jediným 

úkolem je podat co nejobjektivnější, nejčerstvější a nejpřesnější zprávy, které mu zaslal 

zpravodaj nebo agentura. Komentátor je pak expert, jehož úkolem je podat zasvěcenou 

analýzu, případně prognózu. Každý ví, ‚kdo je kdo‘ a co je náplní jeho práce. Žádný 

hlasatel by si například nedovolil obtěžovat diváky svými osobními názory, na které se 

jej navíc nikdo neptal a také je od něj nikdo nevyžádal.“ (Televizní stratégové, 

Respekt, 9/1991) 

Dlouhodobý neúspěch v pokusech zvládnout tento neduh přiznal i ředitel televize Jiří 

Kantůrek. „Novináři byli naučeni všechno nějakým způsobem přežvýkat, vysvětlit, 

komentovat, nalít to člověku do hlavy. My se snažíme, aby byl Deník ČST důsledně 

zpravodajskou relací, která má nabízet nezávislé a objektivní informace, ze kterých by 

si měl divák udělat závěr sám. Naopak v pořadu Události a komentáře by měl mít 

televizní redaktor nárok na vlastní stanovisko.“ (Televize by neměla být mluvčím 

vlády, Rudé právo, 96/1991) 

 

Zásah do soukromí 

Ve sledovaných médiích se řešila také míra přípustnosti zásahu do soukromí. Zejména 

Mladá fronta rozlišovala mezi narušením soukromí běžných občanů a zásahem do 

soukromého života politiků. Debatu rozpoutalo publikování fotografií z vazby 

komunistického politika Miroslava Štěpána. Lidové noviny publikování fotografií 

označily za čin senzacechtivý, nevkusný a trapný. Martin Komárek to odmítl. „Všude 

na světě je běžnou praxí, že soudní vyšetřování je věcí veřejnou, plně přístupnou 

sdělovacím prostředkům,“ uvedl a dodal, že podobně jako Mladá fronta jednají také 

zahraniční periodika jako The Washington Post, Spiegel nebo The Independent (Etika, 

moralizování a noviny, Mladá fronta, 11/1990). Právník a přispěvatel do Mladé fronty 

Oldřich Choděra uvedl, že deník byl vždy proti tomu, aby se zveřejňovala byť jen 

jména trestně stíhaných, protože by to mohlo poškodit nejen dotyčných, ale i jejich 

rodinných příslušníků. „M. Štěpán byl ovšem politik a jeho záležitosti se netýkají 

pouze jeho samého. Podle § 11 občanského zákoníku má občan právo na ochranu své 
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osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti, jakož i svého jména a projevů osobní 

povahy. … V případě politika je však celý jeho život podroben kontrole veřejnosti, a 

politik proto musí počítat s tím, že veřejnost bude podrobovat kontrole každé jeho 

jednání, byť nejosobnějšího nebo nejsoukromějšího rázu (Paragraf, Mladá fronta, 

32/1990). 

Choděra později problematiku fotografování a nahrávání posunul na obecnější rovinu. 

„Chce-li si (novinář) rozhovor nahrávat pro potřeby budoucího zveřejnění, měl by na 

tuto skutečnost upozornit toho, s kým mluví. V každém případě by měl požádat před 

zveřejněním o autorizaci, aby nedošlo k mylnému výkladu projevu natáčené osoby. 

Totéž platí i v případě uveřejnění fotografií. … Jedinou výjimku podle mého názoru 

budou tvořit fotografie politiků a jejich výroky. Je-li někdo politikem, stává se celý 

jeho život včetně soukromí majetkem veřejnosti a veřejnost má právo vědět, jak se 

chová nebo co říká ten, kdo vystupuje jejím jménem.“ (Co dělat, jestliže jsem novinář, 

Mladá fronta, 41/1990) 

Na neoprávněný zásah do soukromí si v Reflexu stěžovala Karolina Zarzycká. Vadilo 

jí, že redaktorka Reflexu Blanka Kutílková při psaní rozhovoru s ní zasáhla do 

krajností jejího osobního života, nahlížela do lékařských zpráv a v neautorizovaném 

rozhovoru nakonec publikovala formulace, které prý Zarzycká nikdy nevyslovila 

(Nechci být obětí kariérismu redaktorky Blanky Kutílkové, Reflex, 4/1991). 

 

Publikování informací podléhajících utajení 

Jak již bylo uvedeno, novináři se v porevoluční době stavěli velmi negativně 

k jakýmkoli pokusům složek státní moci zakázat nebo omezit publikování některých 

informací. To vedlo k polemikám o tom, zda novináři mohou zveřejněním určitých dat 

nadělat více škody než užitku. Mluvčí prezidenta Michael Žantovský podle Reflexu 

prohlásil, že novinář, který uveřejní jména spolupracovníků StB, bude uvězněn, což 

vyvolalo obavy týdeníku z omezování a vyhrožování tisku. Žantovský v rozhovoru 

s Reflexem svá slova korigoval tak, že novinář, který jména uveřejní, nebude uvězněn, 

ale podle mluvčího by si to zasloužil. „Měl jsem na mysli především etiku novináře; ti 

lidé mají rodiny – a proč by se jejich ženy a děti měly stát terčem veřejné skandalizace, 

společenského pronásledování?“ (Nebezpečné informace, Reflex, 17/1990) Podle 

Žantovského byl seznam jmen součástí státního tajemství. Josef Klíma rozhovor 

uzavřel takto: „Diskutovat o etice a zároveň vyhrožovat paragrafy nelze tam, kde staré 

právní normy zůstaly za dobou a nové neexistují (v tomto směru neuspokojuje ani nová 
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tisková novela) – a už vůbec zatím neexistují nezávislé soudy, které by podle těchto 

právních norem měly postupovat. Ani nově zrozený Syndikát novinářů v tomto směru 

ještě nevyvinul patřičnou iniciativu, přestože ochrana žurnalisty před důsledky 

odhalených tajemství všeho druhu a ochrana jeho zdrojů patří ke klíčovým otázkám 

svobody tisku – i svobody vůbec.“ (Nebezpečné informace, Reflex, 17/1990) 

Na nebezpečí publikování všech informací, které novinář získá, upozornila také policie, 

konkrétně po případu výbuchu na hostivařské přehradě. Policista varoval, že informace 

z tisku mohou pomáhat pachateli, dodal také, že tisk může ohrozit členy vyšetřovacího 

týmu tím, že je ve svých textech identifikuje. „Ve většině zemí musí dát k takovému 

kroku povolení vyšetřovatel, v tomto případě to zatím bohužel není respektováno.“ 

(Únik informací o výbuchu nežádoucí, Rudé právo, 181/1990) 

 

Sporné metody získávání informací 

V analyzovaném období se také řešila otázka, kam až může novinář ve svých 

metodách zajít, aby získal potřebné informace. Za řízenou provokaci byla opakovaně 

kritizována Mladá fronta (Dnes), která například vylepovala rasistická hesla a posléze 

monitorovala reakce okolí nebo se vloupala do bytu, aby mohla popsat práci policie. 

„Právní stránku těchto postupů kritizoval už v Lidových novinách dr. Tomáš Sokol. 

Mně však jde o to, že jsou to hříčky nemravné i z hlediska momentálního stavu 

novinářské profese u nás. Proč? Ve svobodném světě jsou přece novináři podobně drzí 

a každý to musí spolknout – nebo se s nimi může soudit. A tady je právě ten háček: 

ještě zdaleka nejsme ve svobodném světě,“ napsal Bohuslav Blažek (Svazácké humory, 

Respekt, 23/1990).  

Rudé právo pak kritizovalo redaktorku Československé televize za to, že uveřejnila 

nahrávku soukromého rozhovoru dvou politiků v parlamentu. Deník kritizoval, že 

politici o nahrávání očividně netušili a televize se jich posléze ani nezeptala na 

souvislosti jejich rozhovoru (Velké ucho Z. Bubílkové, Rudé právo, 233/1992). 

 

Jiné 

Dalšími pochybeními, která se ve sledovaném období objevila, byly publikování 

nepravdivých nebo neověřených informací, neobjektivita a stranění, plagiátorství či 

nedodržení zásady presumpce neviny. 
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3.2.7. Shrnutí 

Velké politické a společenské změny, které začaly sametovou revolucí, se pochopitelně 

musely dotknout také médií. Po čtyřiceti letech, kdy novinářská etika byla hrubě 

pokřivována socialistickým režimem, bylo po revoluci potřeba začít nastavovat nové 

normy. Na tom se prostřednictvím veřejné diskuse podíleli nejen sami novináři, ale i 

mediální odborníci, právníci a také politici, kteří měli na starosti i tvorbu nové mediální 

legislativy. Pro radu se československá společnost obracela především do zahraničí, 

konkrétně do Velké Británie, USA a do sousedního Německa. A to nejenom formou 

hledání příkladů v tamních médiích, ale také formou účasti na mezinárodních 

mediálních konferencích a seminářích. Na názor se média ptala také lidí, kteří měli 

zkušenost jak s československým, tak se zahraničním mediálním prostředím. 

V samotném Československu ale autorita v oblasti etických norem chyběla. Syndikát 

novinářů se žurnalistickou etikou zatím příliš nezabýval, neexistovaly redakční etické 

kodexy. Slova o samoregulaci nebo pokusy o zákonná omezení médií se setkávaly 

s ostražitostí či až s odporem novinářů. Novináři chtěli po letech v nesvobodě začít psát 

pravdu a objevovaly se názory, že novinář může publikovat téměř cokoli, k čemu se 

svým pátráním dostane, zejména pak to, co se snaží utajit stát. 

Média se shodovala, že jejich rolí je především pravdivě a objektivně informovat 

veřejnost a také kontrolovat kroky politické reprezentace. Silné byly požadavky na 

profesionalizaci, a to zejména v případě Československé televize, jejíž redaktoři byli 

obviňování z toho, že do zpravodajství pletou své osobní názory a hodnocení, a také 

z toho, že se nedokáží zbavit starých návyků a tak, jak kdysi nekriticky a servilně 

dopřávali sluchu komunistů, tak nyní nechávají bez jakékoli konfrontace a kritických 

dotazů promlouvat porevoluční politiky. 

Dalšími diskutovanými pochybeními byly útoky na rasy a etnika, zejména na Židy a 

Romy. Objevila se i kritika neoprávněných zásahů do soukromí, přičemž ale zejména 

Mladá fronta (Dnes) tvrdila, že politici jakožto zástupci veřejnosti na soukromí právo 

nemají a občané naopak mají právo o nich vědět takřka všechno. V analyzovaném 

období se objevily také stížnosti na plagiátorství nebo nedodržování zásady presumpce 

neviny. 
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3.3. Analýza období 2010 až 2012 

 

V letech 2010 až 2012 byl podle Mediaprojektu nejčtenějším deníkem bulvární 

Blesk. Za ním následovala MF Dnes a Právo. Mezi zpravodajskými týdeníky byl 

nejčtenější Reflex, následovaný Týdnem a Respektem
21

. 

Blesk spolu s Aha! a Reflexem patřily v daném období pod vydavatelství Ringier 

Axel Springer CZ. MF Dnes a Lidové noviny vydávala Mafra v té době vlastněná 

německou společností Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft. 

Respekt a Hospodářské noviny patřily vydavatelskému domu Economia Zdeňka 

Bakaly. Právo vlastní společnost Borgis, od roku 1990 je šéfredaktorem deníku Zdeněk 

Porybný. 

V prvních dvou letech byla nejsledovanější TV Nova, v roce 2012 ji předstihly 

programy České televize. Následovaly programy Primy.
22

 Médium veřejné služby, 

Českou televizi vedl (od 19. 7. 2003) do 31. 8. 2011 Jiří Janeček. Od 1. 10. 2011 ho 

nahradil Petr Dvořák, někdejší generální ředitel TV Nova
23

. Tu Dvořák vedl do léta 

2010, nahradil ho Jan Andruško
24

. Primu vedl v daném období Marek Singer
25

.  

V České republice se v květnu roku 2010 konaly parlamentní volby, do nich zemi 

vládl úřednický kabinet Jana Fischera. Z voleb vzešla vládní koalice ODS, TOP 09 a 

Věcí veřejných s premiérem Petrem Nečasem. Prezidentem byl v daném období Václav 

Klaus. 
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Tabulka č. 2: Čtenost celostátních zpravodajských týdeníků 

 2010 2011 2012 

Reflex 277 000 297 000 300 000 

Týden 179 000 174 000 167 000 

Respekt 90 000 114 000 137 000 

 

Zdroj: Mediaprojekt  

 

Tabulka č. 3: Čtenost celostátních deníků 

 2010 2011 2012 

Blesk 1 395 000 1 335 000 1 223 000 

MF Dnes 847 000 815 000 804 000 

Právo 419 000 417 000 377 000 

Sport 270 000 250 000 273 000 

Aha! 245 000 257 000 251 000 

LN 213 000 231 000 209 000 

HN 187 000 194 000 193 000 

 

Zdroj: Mediaprojekt 

 

 

Ke kritickému posuzování dodržování etických pravidel v českých médiích 

docházelo ve sledovaném období zpravidla na základě pochybení konkurenčního 

média. Nejčastější model byl takový, že se konkurenční médium provinilo proti 

obecným zásadám novinářské etiky a sledované médium na pochybení poukázalo, 

v textu tím pádem zároveň definovalo pravidlo či pravidla, která by česká média měla 

dodržovat. Druhým méně častým případem byla snaha média obhájit svůj postup před 

kritiky ze stran konkurentů nebo veřejnosti. 

Pravidla se zpravidla nedefinovala na základě syndikátního Etického kodexu 

novináře ani na základě kodexů jednotlivých redakcí; nejvýznamněji zmiňovaným 

vzorem byla západní média, zejména anglosaská.  
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Ve sledovaném období čtyři analyzovaná média poukázala na tato pochybení: střet 

zájmů, publikování neověřených, neúplných či nepravdivých informací, porušení 

principu nestrannosti, podněcování k diskriminaci na základě rasy či etnika, zásah do 

soukromí, zneužití zvláštních metod získávání informací, porušení slibu nevyzradit 

identitu zdroje, identifikování policejního zdroje, identifikování oběti, přebírání 

bulvárních praktik seriózními médii, poškození pověsti. 

Kritické texty byly několikrát uvozeny neochotou kritizovat konkurenta. V textech 

rozebírajících provinění konkurence se také často objevovala definice role médií či 

novináře. Často se objevoval pojem veřejný zájem a pokusy ho definovat. Sporadicky 

texty zmiňovaly regulaci médií, ať už zákony, nebo samoregulační orgány. 

Sílícím motivem v kritických textech bylo chování online médiích, u kterých kritici 

shledávali, že tato média často hledí na čtenost na úkor pravdivosti. 
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Tabulka č. 4: Přehled kategorií a subkategorií 

 

Hlavní kategorie Subkategorie 

Kritika  Kritika přímého konkurenta 

Kritika nepřímého konkurenta 

Kritika bulváru 

Obecná kritika médií 

Kritika zvenčí 

Definice role médií/novináře  

Obhajoba/vysvětlení postupu Ve svém médiu 

Na dotaz konkurenta 

Postoj k samoregulaci Bezzubost syndikátu 

Nedostatečné zákony 

Absence samoregulačního orgánu 

Nutnost diskuse 

Hledání vzorů Zahraničí 

Etické kodexy 

Postavení online médií Rychlost převáží nad ověřením 

Hlavním měřítkem je klikavost/četnost/účast v 

diskusích 

Definice veřejného zájmu  

Neochota kritizovat konkurenci  

Pochybení médií Zveřejnění nepravdivých, neověřených či neúplných 

informací 

 Střet zájmů a úplatky 

 Porušení slibu utajení zdroje 

 Nerespektování soukromí 

 Podněcování k diskriminaci na základě rasy či etnika 

 Uvedení subjektu v tíseň zveřejněním jeho identity 

 Přebírání bulvárních praktik seriózními médii 

 Poškození pověsti 

 Neobjektivita, stranění 

 Zneužití zvláštním metod získávání informací 
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3.3.1. Kritika a obhajoba 

Dva sledované deníky a dva sledované týdeníky častěji kritizovaly nepřímé 

konkurenty. Kritika deníku deníkem a týdeníku týdeníkem se objevila vždy jen jednou. 

Méně časté byly texty, které obecně kritizovaly neetické chování médií bez 

konkrétního jmenování chybujících. Kritika bulváru se objevila jen v jednom případě. 

Kritika zvenčí, tedy nikoli ze strany pracovníků médií nebo mediálních odborníků, ale 

ze strany veřejnosti či postupem média dotčených subjektů, se objevovala jen 

výjimečně. Reflex například uveřejnil dopis tehdejšího primátora Pavla Béma, který 

reagoval na karikaturu, která podle něj naznačovala, že je primátor konzumentem drog 

(Pavel Bém píše Reflexu, Reflex, 3/2010). Jinak byly kritiky ze strany veřejnosti 

uveřejňovány spíše v čtenářských rubrikách a v dopisech redakcím. Tyto rubriky však 

nebyly součástí mé analýzy. 

Jak už bylo zmíněno, nejčastějším modelem byly texty kritizující etické pochybení 

konkurenta. Objevovaly se ale také texty, ve kterých médium většinou na základě 

kritiky zvenčí obhajovalo svůj postup a odchýlení se od pravidel. Respekt například 

vydal texty Zveřejnit, či nezveřejnit (Zveřejnit, či nezveřejnit, Respekt, 15/2011) a Věci 

veřejné výbušné (Věci veřejné výbušné, Respekt, 14/2011), v nichž popisoval, proč se 

rozhodl porušit slib, který dal politikovi Jaroslavu Škárkovi. Politik týdeníku popsal 

korupci ve vládní straně Věci veřejné, ale dožadoval se toho, aby nebylo uveřejněno 

jeho jméno ani výpověď mimo záznam. Respekt se rozhodl mu nevyhovět. 

Několikrát také sledovaná média, konkrétně Respekt, dala médiu, které kritizovala, 

prostor svoje pochybení obhájit. Týdeník oslovil redakci Lidových novin, aby 

vysvětlila, proč, podle Respektu, stala nástrojem diskreditační kampaně proti Martinu 

Bursíkovi. Lidové noviny ale prostor k vysvětlení nevyužily. „Nevidím důvod 

vysvětlovat, jak pracujeme,“ uvedl výkonný ředitel listu Dalibor Balšínek (Překvapení 

v kauze Bursík, Respekt, 6/2010). Respekt také uveřejnil rozhovor s šéfredaktorem 

serveru iDnes.cz Michalem Hanákem (Břeclav není na naši omluvu, Respekt, 22/2012) 

poté, co především online média referovala o napadení chlapce z Břeclavi skupinkou 

Romů jako o faktu i přesto, že jediným zdrojem byla chlapcova výpověď. Později se 

ukázalo, že si napadený vše vymyslel. Respekt také oslovil novináře Jiřího Ovčáčka 

z Práva, aby vysvětlil, proč si nechal od prezidentského kandidáta Jana Fischera 

zaplatit celou služební cestu do Ameriky (Na zájezdu s Fischerem, Respekt, 44/2012).  
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Zajímavým motivem byla několikrát zaznamenaná neochota kritizovat konkurenta, 

která je kontradiktorní k taktéž zmiňované důležitosti debaty o etických pravidlech a 

jejich dodržování v českých médiích. Neochotu projevil například týdeník Respekt 

v textu Úspěšná mise, ve kterém kritizoval Lidové noviny za to, že se „staly nositeli 

diskreditační kampaně“. „Přiznejme přitom rovnou, že psát o jiném médiu není nic 

příjemného; kritická strana si za to v branži spolehlivě vyslouží odsudek za 

svatouškovskou snahu poučovat druhé. Přejděme ale tentokrát smršť nevole, která se 

na nás spustí. Lidové noviny totiž v tomto případě vystoupily ze své mediální role.“ 

(Úspěšná mise, Respekt, 6/2010) Jiří Hanák se pak ve svém sloupku vyjádřil k tomu, že 

Lidové noviny označily Právo za „vrbu politiků zleva doprava“. „Velice, velice nerad 

zvedám vojnu s kolegy či kolegou z jiného deníku. Jsou však chvíle, kdy mlčet by 

znamenalo souhlasit s klíčícím neřádstvem,“ napsal Hanák (Ostrakizace, Právo, 

37/2011). 

3.3.2. Hledání vzorů 

Poměrně silným motivem bylo hledání a nalézání vzorů v zahraničních médiích. 

Objevilo se celkem v jedenácti z analyzovaných textů. Za vzor byla logicky dávána 

média západních demokratických zemí. Autoři textů o nich hovořili nejen jako o 

západních zemích, západní žurnalistice nebo o Západu, ale také je označovali jako 

„žurnalisticky zralé země“ (Ne-Události České televize, Respekt, 3/2010) nebo „země 

s hlubší tradicí nezávislého tisku“ (Na zájezdu s Fischerem, Respekt, 44/2012). 

Konkrétně byla s přívlastkem „respektovaná“ zmíněna britská televizní a rozhlasová 

stanice BBC (Novináři si nárokují veřejný zájem, MF Dnes, 61/2011). 

Nejčastěji se do zahraničí obracel Respekt, celkem v sedmi případech, a to nejen 

formou odkazu k tamním pravidlům a zvyklostem nebo formou hledání příkladů 

z minulosti. V textu Zveřejnit, či nezveřejnit (Zveřejnit, či nezveřejnit, Respekt, 

15/2011), který měl obhájit, proč Respekt porušil slib zdroji a uveřejnil jeho jméno a 

jeho off-record výpověď, se autoři dokonce obrátili na novináře respektovaných 

zahraničních médií, jako britský The Guardian a americké Financial Times, a zeptali se 

jich, co si myslí o postupu Respektu v dané kauze. 

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR byl zmíněn jen jednou, a to opět 

v textu Zveřejnit, či nezveřejnit: „Někdy jsme byli nařčeni z toho, že jsme porušili 

český etický kodex novinářů, kde se píše, že novinář musí dodržet tajemství, jestliže si 

„zdroj přeje být utajen“. Jak už jsme uvedli, zde se nejednalo o zdroj, ale o objekt. Co 
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je však podstatnější, v kodexu se píše, že novinář musí „respektovat pravdu bez ohledu 

na důsledky, které to pro něj může mít, vyhledávat informace, které slouží 

všeobecnému zájmu, i přes překážky.“ (Zveřejnit, či nezveřejnit, Respekt, 15/2011). Ve 

stejném textu také Respekt zmínil vlastní kodexy jednotlivých médií, v jiných 

analyzovaných textech se zmínka o vlastních kodexech neobjevila. Respekt napsal: 

„Kde jsou větší práva, existuje také větší odpovědnost. Proto mají redakce různé 

kodexy, které nastavují hranice jejich práci. Ať už jde o nutnost referovat pravdivě či 

nezávisle, je důležité tato pravidla znát a dodržovat, protože jsou v této profesi něčím 

jako ústavou.“ (Zveřejnit, či nezveřejnit, Respekt, 15/2011) 

3.3.3. Definice role médií a novináře 

K poukázání na pochybení média v řadě analyzovaných textů patřila také explicitní 

definice role médií. Sledovaná periodika se shodla, že média by především měla 

informovat občany, popisovat realitu nebo se k ní alespoň co nejvíce přiblížit. „Vaše 

práce je dobrat se co nejblíže realitě,“ uvedla Jana Klímová v rozhovoru se svou 

tehdejší kolegyní z MF Dnes poté, co za svou novinářskou činnost dostala Cenu Karla 

Havlíčka Borovského (Vidím se v roli lidí, o nichž píšu, MF Dnes, 122/2012). 

Objevoval se také názor, že média by měla plnit kontrolní funkci a odhalovat to, co je 

ve společnosti špatně. „Úkolem novináře je odhalovat a popisovat nešvary společnosti, 

upozorňovat na pokrytectví apod.,“ uvedl šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery 

(Bulvár na honu, Respekt, 39/2010). Mladá fronta Dnes pak v článku, který se zabýval 

tím, zda je přípustné, aby se poslanec Věcí veřejných Radek John vrátil k aktivní 

novinařině, napsala: „A protože všichni mají mluvit za sebe a o tom, co znají, pak za 

MF DNES můžu jasně říci, že tady žádný „John“ nepracoval a nepracuje. A že naše 

články slouží a budou sloužit jedinému cíli: přinést čtenářům i takové informace, 

kterými se před nimi vlivní tohoto státu nechlubí.“ (John: úkaz, ne norma, MF Dnes, 

257/2012) Respekt dále uvedl, že je s touto rolí spojen sílící tlak ze strany 

odhalovaných. „Těžko odhadnout, jestli jsme svědky zlomu, jejž mnozí odborníci 

předvídali. Média dnes odhalují řadu skandálů a zneužití pravomocí ze strany policistů, 

státních zástupců a politiků. Proto bude narůstat tlak, aby toto odhalování skončilo,“ 

napsal Tabery (Policie: Vydejte zdroj! Respekt, 46/2011).  

Speciální definice byly spojovány s Českou televizí jakožto médiem veřejné služby. 

Podle Práva by ČT měla „být zprostředkovatelem sociálního konfliktu“ (Stávka 
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v Česku, Právo, 137/2011), podle Reflexu by se pak „v první řadě měla důsledně řídit 

dodržováním zákona“ (Televize nahrála na smeč, Reflex, 11/2011). 

3.3.4. Veřejný zájem 

Dodržování či nedodržování pravidel novinářské etiky je často spojeno s pojmem 

veřejného zájmu, který, jak bylo v analyzovaných textech také zmiňováno, může být 

nadřazen některým etickým pravidlům, a to i přesto, že není jednoduché ho definovat. 

V polemice Novináři si nárokují veřejný zájem vyčetl autor David Šimoník médiím, že 

zneužívají pojem veřejného zájmu k tomu, aby libovolně tajně nahrávali kohokoli a 

nahrávky poté zveřejňovali. „Jsou to právě média, nebo spíše jednotliví novináři, kteří 

si v posledních letech osobují právo bez jakýchkoliv etických mantinelů rozhodovat o 

veřejném zájmu a hloubce jeho ohrožení,“ uvedl Šimoník (Novináři si nárokují veřejný 

zájem, MF Dnes, 61/2011). Josef Chuchma v MF Dnes upozornil na rozdíl mezi 

veřejným zájmem a zájmem veřejnosti, když kritizoval zveřejnění policejního výslechu 

údajného vraha Otakara Tomka: „Obhajovat veřejným zájmem publikování výslechu 

Otakara T., podezřelého z vraždy školačky Anny Janatkové, jak to učinil deník Právo a 

portál Novinky. cz, je špinavé svatouškovství … Existuje zřejmá hranice toho, co je 

veřejný zájem, a co nikoliv. Je jím to, zda lidé či instituce nakládající s veřejnými 

penězi nebo s demokraticky do rukou jim vloženou mocí jednají podle práva a určitých 

etických zásad. V případně záznamu s Otakarem T. nešlo o veřejný zájem, nýbrž o 

vyhovění zájmu veřejnosti. Drobná jazyková nuance, ale významový rozdíl je 

dalekosáhlý.“ (Platba životem. Platba Paroubka, MF Dnes, 96/2011) 

Respekt nechal zahraniční novináře veřejným zájmem obhájit porušení slibu svému 

zdroji (politikovi Jaroslavu Škárkovi), že nezveřejní jeho off-record výpověď a jeho 

jméno.  

„Když novinář narazí na možné porušení zákona nebo nelegální činnost, a tyto 

informace získal tajně nebo v rozhovoru ,mimo záznam‘, jeho šéfredaktor musí zvážit, 

zda je ve veřejném zájmu to zveřejnit. Myslím, že ve většině případů by se rozhodl pro 

zveřejnění, pro odpověď ANO, a zejména pokud se jedná o závažný čin,“ napsal 

George Parker z Financial Times (Zveřejnit, či nezveřejnit, Respekt, 15/2011). 

Reportér deníku The Guardian David Hencke poté dodal: „Váš příběh působí jako 

případ, kde je veřejný zájem jednoznačný, protože jste zřejmě odhalili korupční systém 

financování politické strany a jejích členů. Nemůžete být nařčeni, že jste si počínali 
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neeticky, jednali jste jasně v zájmu veřejnosti. Já bych se zachoval stejně - zveřejnil 

bych to.“ (Zveřejnit, či nezveřejnit, Respekt, 15/2011) 

3.3.5. Postoj k samoregulaci 

Jak už bylo zmíněno výše, čeští novináři hledají etické vzory spíše za hranicemi. 

Postoj Syndikátu novinářů ČR nebo jeho kodifikovaná pravidla byla zmíněna jen 

dvakrát. Jedním příkladem je již popsaný Škárkův případ v Respektu. Podruhé byl 

nesouhlasný postoj syndikátu k Johnovu návratu k novinařině zmíněn v Mladé frontě 

Dnes (John: úkaz, ne norma, MF Dnes, 257/2012). Dvakrát také bylo v analyzovaném 

materiálu uvedeno, že samoregulace v Česku nefunguje. V Respektu bylo popsáno, jak 

čeští novináři naskakují na protiromskou vlnu a ochotně přitom ignorují etické zásady. 

„Netýká se to všech redakcí, řeč je ale o tak rozšířeném fenoménu, že jde bez přehánění 

mluvit o problému české žurnalistiky jako takové. Ta přitom například na rozdíl od 

německé nemá profesní instituce, které by mohly účinně zasáhnout. Vše závisí na 

samoregulaci, ta však teď nefunguje.“ (Nesnesitelná lehkost lhaní, Respekt, 9/2012) 

David Šimoník také hovořil o absenci nezávislé profesní instituce: „V Česku navíc 

postrádáme (po klinické smrti Syndikátu novinářů ČR) nějaký nezávislý orgán, který 

by médiím poskytoval zpětnou vazbu alespoň v rovině stanovisek a doporučení.“ 

(Novináři si nárokují veřejný zájem, MF Dnes, 61/2011) 

Respekt ve svých textech zmiňoval, že ke správně a eticky fungujícímu 

novinářskému prostředí přispívá především debata o dodržování etických zásad: 

„Respekt dlouhodobě patří k těm, kdo se snaží vést debatu o hranicích novinářské 

profese,“ napsal například (Zveřejnit, či nezveřejnit, Respekt, 15/2011). O nutnosti 

debaty je přesvědčena i MF Dnes. Podle Michala Musila je „debata o chybách novinářů 

a o hranicích, kam až mohou zajít, je správná a užitečná“. Ale i tak autor opět 

vyzdvihuje nutnost srovnání se zahraničím: „Bez důkladné znalosti okolního světa se 

nedá zjistit, v čem je česká žurnalistika skutečně výjimečná a horší než jinde. A co je 

naopak globální problém, o kterém se lze kriticky bavit právě a pouze jako o širší 

záležitosti typické pro nynější stav liberální demokracie.“ (Ne, odhalují to, co chtěl 

někdo schovat, MF Dnes, 61/2011) 
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3.3.6. Online média 

V roce 2012 Respekt na pozadí referování médií o údajných romských útocích 

upozornil na rysy online zpravodajských deníků. Dle týdeníku online média snáze 

podléhají pokušení přikrášlit si titulky tak, aby přilákaly co nejvíce čtenářů, jejichž 

zájem se snadno měří počtem kliků. Navíc u nich vítězí rychlost nad přesností.  

„Až jednou budou naši potomci zkoumat, jak v Česku v roce 2012 vznikaly 

protiromské bouře, měli by si nalistovat (nebo spíš naklikat) noviny z minulého týdne. 

Ten totiž názorně ukázal, jak velkou měrou se na dění podílejí česká média, především 

ta internetová. …  

Zřejmě nebude náhoda, že nejvíc vidíme tuhle redakční politiku u internetových 

médií, která podléhají kouzlu snadno měřitelné četnosti kliknutí a početné účasti v 

diskusích. Důvod je jasný: texty s titulky o romských kapsářích nebo násilnících v 

Česku zaručeně bodují. Velký problém však nastane, když tyhle „body“ s převahou 

vítězí nad profesionalitou, seriózností nebo i obyčejnou slušností.“ (Strach nad městem, 

Respekt, 17/2012) 

3.3.7. Pochybení 

Střet zájmů a úplatky 

Jediným pochybením proti novinářské etice, na které v analyzovaném období 

poukázala všechna sledovaná média, byl střet zájmů. Média kritizovala především 

záměr bývalého novináře a pozdějšího předsedy Věcí veřejných Radka Johna vrátit se 

k novinařině, a to ve vydavatelství Empresa Media. Sledované deníky a týdeníky 

kritizovaly zejména Johnovo vyjádření, že hodlá z obou svých pracovních pozic 

bojovat s korupcí a rozkrádáním veřejných prostředků. „Vzhledem k tomu, že 

mafiánskou chobotnici rozkrádající veřejné peníze v této zemi nelze zřejmě porazit 

pouze politickými prostředky, rozhodl jsem se vrátit také k autorské práci. Hodlám 

publikovat fakta o rozkrádání v této zemi a informace z české politiky, které má česká 

veřejnost právo znát,“ citovala Johna MF Dnes (John ve střetu zájmů, MF Dnes, 

256/2012). „Když to trochu přeženeme, je to podobný nesmysl, jako kdyby okresní 

soudce řekl, že přijal i funkci šéfa místní kriminálky, aby mohl lépe bojovat s korupcí,“ 

reagoval na to v Respektu Karel Hvížďala (O dvojí etice a estetické lži, Respekt, 

45/2012). Podle MF Dnes tímto krokem John „obrátil totálně naruby nepsané pravidlo 

nezávislé žurnalistiky – když novinář přejde do politiky, není cesty zpět.“ (John ve 

střetu zájmů, MF Dnes, 256/2012) 
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V podobné, i když méně konfliktní situaci se ocitl dlouholetý politický reportér a 

komentátor Reflexu Viliam Buchert, který se rozhodl kandidovat do Senátu za TOP 09. 

Krátce po odchodu z týdeníku s ním jeho kolega udělal rozhovor o tom, zda nebyl 

Buchert v konfliktu zájmů v době, kdy už věděl, že bude za stranu kandidovat, ale 

v Reflexu mu ještě běžela výpovědní lhůta a nikdo z jeho kolegů o jeho plánu 

kandidovat nevěděl. Na výtky kolegy reagoval tak, že nebyl žádným agentem a že 

důkazem jsou články, které v době Buchertova přechodu v Reflexu vycházely, byly 

velmi kritické vůči místopředsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. „Poslední týdny 

jsem se v Reflexu záměrně ani neúčastnil porad vedení, abych neovlivňoval složení 

čísla,“ dodal Buchert, který se také hájil tím, že na Západě je přechod mezi novinařinou 

a politikou považován za normální, a uvedl příklad londýnského starosty a 

dlouholetého šéfredaktora politického časopisu The Spectator Borise Johnsona (Nebyl 

jsem Kalouskův agent, Reflex, 30/2012). 

V sledovaném období se objevila také kritika porušení zásady, že novinář nesmí 

přijímat úplatky v žádné formě. Respekt kritizoval redaktora deníku Právo Jiřího 

Ovčáčka a týdeníku Týden Martina Valeše za to, že odjeli na cestu do Spojených států 

amerických s favorizovaným prezidentským kandidátem Janem Fischerem a nechali si 

od něj uhradit veškeré náklady. „Zahraniční zpravodajové v demokratickém světě 

běžně jezdí s prezidenty na důležité zahraniční návštěvy. Fischerova návštěva USA je 

ale zcela mimo tyto obyčeje: její aktér není prezident, nejel jednat o žádných otázkách 

týkajících se státní politiky a oproti běžné praxi novinářům platil celou cestu včetně 

letenek a ubytování,“ uvedl Respekt podle něhož si Fischer takto pojistil vstřícné 

referování o své osobě, které se pak v obou médiích dle Respektu skutečně objevilo. 

„Protože pod žádným článkem nebylo napsané, že jeho autoři s Fischerem cestují na 

jeho konto, konzumovali méně pozorní čtenáři sdělení jako výsledek nezávislé 

novinářské práce a mohli ho tak přijmout jako skutečnost,“ upozornil Respekt. Týdeník 

ve svém textu nechal promluvit i kritizovaná média, redaktor Ovčáček se například 

hájil tím, že mu politici na takových cestách nijak neříkají, co by v článku chtěli mít. 

Respekt se ale obrátil i na mediálního experta Karla Hvížďalu a také na svého 

nepřímého konkurenta deník MF Dnes. Hvížďala uvedl, že finanční závislost novináře 

svádí k pozitivnímu vykreslování donátora. Šéfredaktor MF Dnes Robert Čásenský pak 

napsal, že by takovouto nabídku nepřijal, protože by to mohlo v očích čtenářů ohrozit 

důvěryhodnost deníku. (Na zájezdu s Fischerem, Respekt, 44/2012) 
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Podněcování k diskriminaci na základě rasy či etnika 

Nejvíce textů se ve sledovaném období týkalo podněcování k diskriminaci na 

základě příslušnosti k romskému etniku nebo k vietnamskému původu. Avšak všechny 

tyto články se objevily pouze v týdeníku Respekt. Nejprve týdeník kritizoval 

porušování pravidla, které podle něj platí v západní žurnalistice, a totiž neuvádět 

národnost či etnikum pachatele trestného činu, když to čtenáři nijak nepomůže případ 

pochopit. „Uvádění rasy nebo etnického původu v médiích má smysl, je-li pachatel 

hledaný (může pomoct pátrání), anebo pokud tato informace nějak souvisí se zločinem 

(rasový útok). Jinak jde o nepřípadné posilování předsudků,“ definoval pravidlo Petr 

Třešňák (Strach nad městem, Respekt, 17/2012). Ten upozornil také na historický 

vývoj tohoto prohřešku. „Četba černé kroniky novin tak dnes stále více připomíná 

špatný sen z poloviny 90. let. Připomeňme, že právě tehdy patřilo k běžné praxi u 

každé zlodějiny či rvačky uvádět pachatelovu národnost – pokud byla romská. Šlo o 

nebezpečný zlozvyk, zbytečně posilující stereotypní většinové mínění, že Romové jsou 

v první řadě kriminálníci. … Zprávy o tom, že recidivista romského původu ukradl 

důchodkyni peněženku, už naštěstí čteme v novinách málo. Vietnamských zabijáků 

nebo výrobců drog ale přibývá.“ (Strach nad městem, Respekt, 17/2012) 

Kritiku za porušování tohoto pravidla si od Respektu vysloužila například Česká 

televize nebo zpravodajský server iDnes.cz. 

Respekt také několikrát kritizoval, jak snadno česká média, obzvlášť ta internetová, 

v mezirasových konfliktech uvěří verzi příslušníka majority. Respekt upozorňoval 

zejména na případ z Břeclavi, kdy bílý chlapec tvrdil, že ho brutálně zbili Romové. 

Většina českých médií jeho verzi uvěřila, přestože ji kromě jeho výpovědi 

nepodporovaly žádné další důkazy. Jak se později ukázalo, chlapec si útok vymyslel. 

Respekt také upozornil na to, jak média v rámci korektnosti přijala termín 

„nepřizpůsobiví“, aby nemohla být napadána za stigmatizaci celého romského etnika. 

Pojem se ale brzy stal synonymem pro Romy. „Česká televize a další média se tím, že 

nekriticky převzala pojem ‚nepřizpůsobiví‘, zásadním způsobem podílejí na 

stigmatizaci Romů a posilování předsudků vůči nim,“ citoval Respekt Annu Šabatovou 

a Petra Uhla, kteří si na fenomén stěžovali u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

(Kdo z vás to je? Respekt, 1/2012). 
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Publikování neověřených, nepravdivých či neúplných informací 

Kromě MF Dnes se všechna média věnovala prohřešku proti zásadě publikovat 

pouze pravdivé, ověřené a úplné informace, nejvíce se tématu věnoval opět Respekt. 

Upozornil například na publikování neověřených informací v již zmíněném 

břeclavském případu nebo na slepého přebírání článku z Parlamentních listů o 

pokladník nově založené romské strany v Ústí nad Labem ukradl peníze a zmizel. Celý 

článek byl vyfabulován, přesto ho bez ověření podle Respektu publikoval iDnes.cz, 

Týden.cz, server televize Nova, otisklo ho Právo a MF Dnes (Nesnesitelná lehkost 

lhaní, Respekt, 9/2012). Respekt také popsal, jak iDnes.cz a Novinky.cz publikovaly 

informaci o tom, že premiér Petr Nečas má milenku, a to pouze na základě informace 

ve skupině na sociální síti Facebook (Sedm týdnů do voleb, Respekt, 15/2010). Reflex 

popsal případ, kdy slovenská televize Joj v hlavní zpravodajské relaci uveřejnila 

informaci ze satirického blogu redaktora Reflexu Petra Holce. „TV Joj děkuji za dva 

dny plné smíchu. Jenže kauza s webovou fikcí převzatou jako zcela vážná zpráva 

bohužel děsí a současně ukazuje i na bídu médií; pravdivé, polopravdivé i zcela lživé 

informace, včetně mystifikací, proudí nonstop a bez ověření éterem, Internetem i 

tištěnými tituly jako obří špinavá sněhová koule, již si novináři vzájemně kradou coby 

hodnotné informace,“ napsal k tomu v Reflexu Holec (Trapas v přímém přenosu, 

Reflex, 17/2011). 

Jiného redaktora Reflexu, Jiřího X. Doležala, kritizoval Štefan Švec v rubrice Salon 

deníku Právo. Doležal napsal text o rizicích domácích porodů. Podle Švece ale účelově 

zamlčoval některá data ze statistiky, na kterou se odvolával. „Přestože Doležal 

několikrát mluví o „tvrdých datech“, čísla z výzkumu ve svém článku neuvádí. Ví proč. 

Studie, která je naštěstí na internetu, totiž došla k tomu, že u domácích porodů je riziko 

úmrtí novorozence o 1,1 promile (!) vyšší než u porodů v nemocnici. … Nic o jejich 

nezodpovědnosti se ve studii nepíše. Doležal je ovšem natvrdo označuje za sobecké 

bludařky, které ohrožují děti kvůli vlastnímu pohodlí.“ (Porodéém vrod, Právo, 

176/2010) 

 

Stranění a neobjektivita 

Kromě již zmíněného stranění majoritě v mezirasových konfliktech, na které 

upozornil Respekt, tento týdeník upozornil také na údajnou diskreditační kampaň na 

stránkách deníku Lidové noviny. Ty napsaly, že někdejší ministr životního prostředí 

Martin Bursík pomáhal těžařské společnosti Czech Coal se strategií na prolomení 
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uhelných limitů. Deník vycházel z tvrzení lobbisty Czech Coalu a údajně také ze 

smluv, které to měly dokazovat. Ty však deník nepublikoval. „Fakt, že něco takového 

mohlo bez jakýchkoli dalších důkazů vyjít, učinil z postupu seriózních novin 

zajímavější téma, než byl sám Dobrovského příliš okatý a nedůvěryhodný šťouch. … 

Je překvapivé, že redakce, která má ve svých řadách hned několik špiček zdejší 

žurnalistiky, nabídla prostor jedné straně k likvidaci druhé,“ napsal Respekt, který 

požádal šéfredaktora listu Dalibora Balšínka o vysvětlení postupu jeho redaktorů. 

Balšínek však odmítl (Úspěšná mise, Respekt, 6/2010). 

Za stranění označil postup České televize komentátor Práva. „Moderátorka ČT 24 

vyslýchala v pátek odboráře s pomocí shůry daného slovníku, šmízově skrytého za 

formou otázek, takto: Stávka nabývá hrůzných rozměrů... Odboráři v razantní podobě 

zasahují do reforem, do práce odborníků, ač by se měli věnovat výhradně mzdám či 

Zákoníku práce... A vrchol všeho: „Volby rozhodly nejzásadnějším způsobem a 

odboráři by měli spíše respektovat reformy tak, jak je vymyslela vláda,“ deklamovala 

„otázkou“. Co kdyby si takovou televizi platila tedy rovnou ta vláda?“. (Stávka 

v Česku, Právo, 137/2011) 

Reflex kritizoval MF Dnes za text o rodině, ve které odcizení rodiče bojovali o 

syna. Podle Jiřího X. Doležala se deník nechal zmanipulovat matkou a příběh vyprávěl 

pouze z jejího úhlu pohledu. „Mladá fronta Dnes se minulý týden pustila na půdu 

novinářské nekorektnosti. Otiskla článek o „zlých otcích“, kteří nechávají zavírat své 

děti do blázinců, a to z pera novináře Radka Slánského. Jak snadné je podlehnout 

manipulaci matky, jež týrá svého syna popouzením proti jeho otci,“ napsal Doležal 

(Spiknutí hysterek, Reflex, 8/2011). 

 

Vyzrazení jména zdroje a zneužívání zvláštních metod nahrávání 

Respekt ve třech textech obhajoval svoje rozhodnutí vyzradit jméno člena Věcí 

veřejných Jaroslava Škárky i přesto, že si to nepřál. Navíc si Respekt, aby měl korupci 

ve vládní straně čím doložit, Škárku tajně nahrál. Týdeník tak reagoval na kritiku 

konkurence. Ze sledovaných médií se tomuto případu však jen okrajově věnovalo 

Právo. MF Dnes toto téma řešila v polemice krátce předtím, než kauza Škárka vypukla. 

Sledovaná média se shodla, že porušit dohodu se zdrojem o nevyzrazení jeho identity 

lze pouze v případech mimořádného veřejného zájmu, to samé platí pro nasazení 

speciálních metod k získaní informace, jako je skrytá kamera či mikrofon. „Dříve se 

vědělo, že žurnalista neporušuje slovo, jestliže slíbí, že jméno svého zdroje neprozradí. 
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Patřilo to k pravidlům, která dodržovaly obě strany a která platí nejen v Česku, ale 

všude v západní žurnalistice. Porušit je se dovolovalo jen v případech mimořádné 

závažnosti pro společnost či stát,“ napsal Alexandr Mitrofanov v deníku Právo 

(Infekce, Právo, 80/2011). David Šimoník pak uvedl: „Ještě nedávno platilo i v Česku 

zlaté pravidlo z respektované BBC, jež nám pedagogové vštěpovali do hlavy už při 

studiích žurnalistiky – nasadit zvláštní pracovní prostředky (jako jsou odposlechy či 

skryté kamery) k získání informace může novináře oprávnit pouze fakt, že 

požadovanou informaci nemůže získat jinými prostředky a zároveň (sic!) jde o 

informaci mimořádného veřejného zájmu.“ (Novináři si nárokují veřejný zájem, MF 

Dnes, 61/2011) 

Respekt svůj postup hájil tak, že vzhledem k tomu, že se Škárka přiznal k podílu na 

korupci v tehdy ještě vládní straně, požadavek na mimořádný veřejný zájem byl 

naplněn. Navíc podle Respektu Škárka nebyl zdrojem v pravém slova smyslu, ale 

subjektem. „Při přípravě jiného textu nám delegát VV Jaroslav Škárka omylem 

prozradil, že navíc k poslaneckému platu bere načerno stejně velké peníze od ministra 

Víta Bárty. Na další schůzce prozradil detaily, například že částky dostával za mlčení o 

nekalých praktikách ve financování strany. Odmítl přitom pomoci odhalit fiktivní 

sponzory či uplácení ze strany Víta Bárty. Zde se tedy rozhodně nedá mluvit o „zdroji“ 

informace, ale o novinářské stopě, o „subjektu“ informace. Pan Škárka nebyl tím, kdo 

odhaluje neplechu, on sám jí byl.“ (Zveřejnit, či nezveřejnit, Respekt, 15/2011) 

 

Jiné 

Okrajově se média věnovala také těmto pochybením: přebírání bulvárních praktik 

seriózními médii – například přetisknutí fotografií pořízených bulvárními fotografy. 

Bulvární média jako taková příliš často kritizována nebyla, patrně proto, že se od nich 

dodržování obecných novinářských etických norem a priori příliš neočekává. 

Šéfredaktor Respektu Tabery například bulvární novináře označil za celebritožrouty. 

„Omlouvám se za ten termín, ale v podobných plátcích prostě novináři nepracují,“ 

dodal (Bulvár na honu, Respekt, 39/2010). 

Dále se v období objevila kritika neoprávněného zásahu do soukromí – například 

ve chvíli ztráty blízké osoby, a uvedení subjektu zprávy v tíseň – například vyzrazení 

identity policejního zdroje nebo jména rodiny, ve které odcizení rodiče bojovali o syna. 

V jednom případě Reflex uveřejnil stížnost Pavla Béma na poškození pověsti. 
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3.3.8. Shrnutí 

Z analýzy vyplývá, že sledovaná média nejčastěji hovoří o novinářských etických 

normách ve chvíli, kdy se proti nim proviní konkurent (častěji jde o konkurenta 

nepřímého než přímého). Normy jsou připomínány, případně nastavovány, také ve 

chvíli, kdy se médium brání proti kritice konkurentů či veřejnosti za vlastní pochybení. 

V takovém případě médium obhajuje a vysvětluje odchýlení od norem.  

V kritických či obhajujících textech se často spolu s pojmenováním provinění nebo 

odchýlení od normy objevuje definice role médií. Z analyzovaných textů vyplývá, že 

média by měla informovat občany a popisovat realitu nebo se k ní alespoň co nejvíce 

přiblížit. Jejich funkce je také kontrolní; měla by odhalovat nešvary ve společnosti. 

V textech lze vypozorovat sílící důraz na odhalovaní provinění představitelů složek 

státní moci. 

Když se podíváme na nečastěji zmiňovaná pochybení, tak z analýzy vyplývá, že 

novinář nesmí být ve střetu zájmu, a to zejména v tom smyslu, aby se během práce 

v médiích zároveň věnoval aktivní politice nebo naopak. Na tomto se shodla všechna 

sledovaná média.  

Respekt za velký prohřešek považoval podněcování k diskriminaci rasové menšiny, 

zejména Romů a Vietnamců. Nepřípustné podle týdeníku je, jmenovat národnost či 

etnikum pachatele trestného činu, pokud etnický původ nesouvisí s trestným činem 

nebo pokud pachatel není hledaný. Respekt také upozorňoval na to, že média snadno 

podlehnou atmosféře latentního rasismu v Česku a automaticky publikují verzi, v níž je 

bílá majorita obětí minority, byť proto nemají dostatek důkazů. 

Média poukazovala na provinění proti zásadě publikovat pouze pravdivé, přesné, 

ověřené a úplné informace. Je špatně, když vítězí rychlost nad přesností a když novinář 

vybírá jen určité informace tak, aby podporovaly jeho argumenty. 

Z analýzy vyplývá, že nepřípustné je v textech někomu stranit a dát například 

prostor jedné straně k tomu, aby zlikvidovala protivníka.  

Kvůli kauze Jaroslava Škárky z Věcí veřejných se v roce 2011 stala velkým 

tématem otázka zveřejnění identity zdroje navzdory jeho přání. Média se shodla na 

tom, že porušit slib daný zdroji lze obecně pouze v případě mimořádného veřejného 

zájmu. To samé platí pro nasazení zvláštních prostředků k získání informace, jako je 

skrytá kamera nebo mikrofon. 
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Dalšími zmiňovanými pochybeními bylo přebírání bulvárních praktik seriózními 

médii, neoprávněný zásah do soukromí, uvedení subjektu zprávy v tíseň nebo 

poškození pověsti. 

Ani jednou se přitom neobjevilo poukázání na nedodržení zásady presumpce 

neviny. Předsedkyně Etické komise Syndikátu novinářů ČR Barbora Osvaldová přitom 

uvádí, že porušování této zásady je v posledních letech nejrozšířenějším prohřeškem 

českých médií: „Přesto že v zákoně existuje presumpce neviny a s podezřelým se má 

zacházet jako s nevinným, dokud neproběhne soud a rozsudek nenabude právní moci, 

často jsou v médiích uváděna celá jména podezřelých, což ještě neznamená, že dotyčný 

bude odsouzen. A tady nemluvím o politicích, kdy může převládnout veřejný zájem, 

ale i o lidech, u kterých o veřejný zájem nejde. Pokud pak dotyčný odsouzený není, 

média už se k případu nevrátí a nebo vrátí na takovém místě, že si toho recipient 

nevšimne. A člověk, který byl jen podezřelý, má zničenou pověst a jeho příbuzní 

zkažený život. Důvodem zveřejnění plného jména je podle mne snaha být první a 

zajímavý a také to, že novináři nepřemýšlejí o tom, jak dotyčnému mohou ublížit.“
26

 

Důležitým pojmem, který může zásadně ovlivnit dodržení obecně platných 

etických zásad v konkrétním případě, je veřejný zájem. Média se až na výjimku 

v podobě Josefa Chuchmy z MF Dnes nesnažila veřejný zájem definovat. Podle 

Chuchmy jde o to, zda lidé a instituce nakládající s veřejnými penězi jednají eticky a 

podle práva. 

Ve sledovaném období lze pozorovat sílící důraz na kontrolu online médií, která 

snáze než tisk, rozhlas či televize upřednostní rychlost nad přesností. Důvodem je to, že 

na internetu lze okamžitě změřit „úspěšnost“ článku, a to počtem kliků a účastí 

v diskusích. 

Z analýzy vyplynulo, že v Česku neexistuje v oblasti novinářské etiky respektovaná 

organizace, jejíž rozhodnutími nebo doporučeními by se média řídila. Za takovou 

organizaci rozhodně není považován Syndikát novinářů ČR. Média se ale shodují, že 

nějaká forma samoregulace v Česku chybí a že pomoci může alespoň diskuse napříč 

samotnými médii i veřejností o etických standardech. Tomu však neodpovídá 

několikrát se objevivší neochota média kritizovat své konkurenty, patrně z obavy, že by 

se to mohlo obrátit proti němu. Česká média možná i proto hledají vzory spíše 

                                                 
26

 Z odpovědí na otázky autorky zaslané doc. Barboře Osvaldové e-mailem 
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v zahraničí, konkrétně na Západě, a to z toho důvodu, že tam mají demokratická média 

mnohem hlubší tradici a samoregulace je tam na vysoké úrovni. 

Z analýzy je patrné, že Respekt je v sebereflexi v otázkách novinářské etiky na 

nejvyšší úrovni. Nejen že v nejvyšší míře a nejkonkrétněji upozorňuje na pochybení u 

svých konkurentů, ale také jim dává prostor se obhájit. Kromě toho sám ve svých 

textech vysvětluje své postupy a případná odchýlení do etických norem. 
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3.4. Komparace sledovaných období 

 

Po sametové revoluci neměla média, co se etických norem týče, takřka na co 

navazovat. Celá společnost se učila zacházet s nově nabytou svobodou a o totéž se 

pokoušely i sdělovací prostředky. V oblasti etických norem neexistovala žádná 

oficiální autorita a redakce neměly své etické kodexy. Legislativa, kterou se média 

měla řídit, se po revoluci měnila, takže ani v oblastech, kde se novináři musí řídit nejen 

etickými normami, ale v první řadě zákonem, se sdělovací prostředky nemohly na 

legislativu zcela spoléhat. 

Naproti tomu v letech 2010 až 2012 už mediální právo bylo ustálené a redakce 

seriózních médií měly své etické kodexy. Oficiální autorita ovšem stále chyběla. 

V omezené míře a pouze v případě vysílacích médií se k některým eticky potenciálně 

sporným oblastem mohla vyjadřovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

(objektivita, vyváženost, zobrazování násilí atp.). Od roku 1998 působila Komise pro 

etiku při Syndikátu novinářů ČR s vlastním kodexem. Komisi však média ve 

sledovaném období považovala za bezzubou a málokdy se o její stanoviska opírala při 

kritizování konkurentů za etické prohřešky nebo v obhajobách svých postupů. 

„Syndikát se o samoregulaci snaží. Myslím, že s turbulencemi v médiích jeho role 

poroste, už teď se na něj obracejí novináři, kteří hledají zastání. Syndikát spolupracuje 

s advokátní kanceláří, která poskytuje novinářům právní rady. Ke komisi pro etiku se 

může obrátit každý, kdo má pochybnost, zda nebyl porušen etický kodex. Ať už je to 

laik, nebo odborník,“ řekla k současnému působení Komise pro etiku její předsedkyně 

Barbora Osvaldová.
27

 

 

Obě období měla společný rys v tom, že si novináři chtěli své etické normy 

nastavovat v první řadě sami, nezávisle na politickém vlivu. Prostředkem k dosažení 

norem byla v obou obdobích zejména veřejná diskuse a také vzájemná kritika a 

poukazování na provinění mezi jednotlivými médii. V menší míře média také 

vysvětlovala a obhajovala své postupy ve chvílích, kdy je konkurenti či veřejnost 

obviňovali z odchýlení od etických norem. Kladně lze na začátku desátých let hodnotit 

postup Respektu, který v největší míře dával konkurentům, které kritizoval, prostor 
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k tomu, aby se vyjádřili a obhájili, a tím veřejnou diskusi na téma novinářské etiky 

stimuloval.  

 

V pozdějším sledovaném období se však několikrát navzdory volání po nutnosti 

diskuse objevila neochota své konkurenty kritizovat. V porevolučním období tento 

prvek nebyl zaznamenán, naopak byla tehdy kritika útočnější, ale bohužel také méně 

věcná, méně konkrétní a často velmi osobní a opírající se o politické preference na 

pravolevé ose. Na druhou stranu byla v porevolučním období snaha o stimulaci veřejné 

diskuse o úrovni sdělovacích prostředků patrná v tom, že oba sledované týdeníky měly 

specializované rubriky o médiích. Ty během let zcela vymizely a v pozdějším 

sledovaném období takovou rubriku nemělo ani jedno sledované médium. Deníky se 

po revoluci mediálnímu dění věnovaly poměrně často jak ve zpravodajství, tak 

v publicistických textech. V pozdějším sledovaném období se texty hodnotící etickou 

úroveň médií objevovaly v denících sporadicky, většinou mezi komentáři. 

Zatímco na začátku desátých let s k novinářské etice vyjadřovala především sama 

média, výjimečně také mediální odborníci, přičemž hlasy subjektů textů, veřejnosti 

nebo politiků byly koncentrovány v rubrikách s dopisy redakci, v porevoluční době se 

na veřejné diskusi podíleli i politici či právníci. Z velké části to bylo dáno i tím, že 

politici měli na starosti zformování nové či novelizované legislativy, tedy i té mediální. 

V obou obdobích byla silným motivem snaha českých či československých médií 

hledat vzory v zahraničí. V porevoluční době bylo toto ještě umocněno účastí 

tuzemských novinářů na mediálních konferencích či seminářích především v západních 

demokraciích. 

 

Velkým rozdílem mezi oběma obdobími bylo, že novináři v porevolučním období 

chtěli po letech socialismu, kdy byl mediální obraz reality značně pokřivován, začít 

psát naprosto o všem, k čemu v rámci své práce dostali, a jakékoli zmínky o tom, že 

není žádoucí, aby sdělovací prostředky některé informace zveřejňovaly, byly novináři 

přijímány značně ostražitě, obzvlášť šlo-li o informace v držení státní moci. Odlišností 

například bylo i to, že na rozdíl od pozdějších let, sdělovací prostředky měly za to, že 

pokud se člověk stane politikem, nemá nárok na soukromí, protože občané mají právo 

vědět o tom, kdo je zastupuje, vše. 
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Už v porevolučním období se objevil v souvislosti s rolí sdělovacích prostředků 

pojem veřejného zájmu. Ještě silněji se skloňoval v pozdějším sledovaném období, kde 

byl považován za proměnnou, která může ospravedlnit odchýlení médií od 

kodifikovaných etických norem. I přesto, že pojem veřejný zájem nemá exaktní 

definici, z toho, jak ho analyzovaná média užívala, lze vyvodit, že ve veřejném zájmu 

jde především to, aby veřejní činitelé zodpovědně zastupovali občany a zacházeli 

s mocí, která jim byla svěřena. 

Kontrola veřejných činitelů je také jeden z úkolů, který si média vytýčila už 

v porevolučním období. Základní definice role sdělovacích prostředků se pak s léty 

příliš nezměnila – pravdivě a objektivně informovat veřejnost, přispívat k názorovému 

pluralismu a také se podílet na tvorbě veřejného mínění. 

 

Po revoluci byla velmi často zmiňovaným prohřeškem neschopnost redaktorů 

rozlišovat zpravodajství od komentářů a názorů, zejména pak v případě 

Československé televize. V pozdějším sledovaném období už bylo rozlišování 

zpravodajství a publicistiky naprostou samozřejmostí. Společná oběma obdobím byla 

častá kritika médií za podněcování k diskriminaci na základě příslušnosti k rase nebo 

etniku – po revoluci se to týkalo zejména Romů a Židů, na začátku desátých let pak 

Romů a Vietnamců. 

 

V porevolučním období média řešila, kam až může novinář zajít při získávání 

potřebných informací, jako nemorální byla kritizována metoda řízené provokace a 

skryté nahrávání. V pozdějším sledovaném období už byl patrný konsensus v této 

otázce, který se během let vyvinul, a totiž že metody jako je skryté nahrávání či 

natáčení, vydávání se za nikoho jiného či řízená provokace mohou být využity pouze 

v případě, že získání informace je ve veřejném zájmu a zároveň v případě, že novinář 

nemá jinou možnost, jak informaci získat. 

 

Porevoluční roky na československý mediální trh přinesly bulvár. Spolu s jeho 

nástupem se také objevila kritika jeho praktik, například publikace neověřených 

konspiračních teorií v případě Špíglu a Středočeského Expresu. V pozdějším 

sledovaném období se kritika bulváru příliš nevyskytovala. Sledovaná média se spíše 

vyjadřovala v tom smyslu, že bulvární žurnalistika není žurnalistika v pravém slova 

smyslu, a tak se ani nedá očekávat, že by se na ni vztahovala stejná etická pravidla jako 
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na seriózní žurnalistiku. Několikrát byly naopak právě seriózní sdělovací prostředky 

kritizovány za to, že některé praktiky bulváru přebírají. 

 

V roce 2012 média silně kritizovala personální prolínání novinařiny a aktivní 

politiky. Negativní reakce vyvolal zejména záměr někdejšího novináře a v té době už 

poslance a předsedy Věcí veřejných Radka Johna vrátit se k žurnalistice a přitom dál 

působit v politice. Probírán byl i odchod Viliama Bucherta z Reflexu, který se rozhodl 

kandidovat do Senátu. Porevolučním období nebyl případ podobné kritiky zaznamenán. 

V pozdějším sledovaném období se na rozdíl od porevolučního období objevilo 

upozornění na možné úplatky novinářů. Šlo o případ, kdy dva novináři odjeli na 

zahraniční cestu s prezidentským kandidátem, a to zcela na jeho náklady. Osvaldová 

však v otázce posuzování, co je úplatek a co ne, vidí posun. „Dnes by si seriosní 

médium nedovolilo nechat si zaplatit pobyt cestovní kanceláří a pak napsat, jak to bylo 

úžasné a tvářit se při tom nezávisle. Když už k něčemu takovému dojde, redakce 

uvádějí, že pobyt hradila cestovní kancelář. A v některých redakcích je něco takového 

přímo zakázané.“
28

  

Novým prvkem byla v pozdějším sledovaném období kritika online médií, která 

často rezignovala na zásadu publikování pouze pravdivých, ověřených a úplných 

informací a hlavním kritériem pro ně byla rychlost. 

To,co je pro obě období společné, je absence autority, o kterou by se média mohla 

v etických otázkách opírat. V pozdějším sledovaném období však už existovaly alespoň 

etické kodexy obsahující konsensuálně definované zásady. Kritika se tak stala 

konkrétnější, věcnější a ve srovnání s porevolučním obdobím méně emotivní. 

Podle Osvaldové se v současnosti schopnost sebereflexe liší redakce od redakce. 

„Některé redakce – a řekla bych, že je to dáno i tím, že v nich pracují naši absolventi, 

kteří o etice slyšeli na FSV UK, odpovídají, jiné redakce na naše dotazy nereagují 

vůbec. To je například Právo. Některé redakce mají i svoje vnitřní etické kodexy, které 

odpovídají tomu, co je v kodexech zahraničních a tím i kodexu našem, protože 

zahraničními kodexy se tvůrci v Syndikátu novinářů ČR inspirovali (např. kodex BBC, 

kodex skandinávských zemí).“
29
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 Z odpovědí na otázky autorky zaslané doc. Barboře Osvaldové e-mailem. 
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Aby mohla být naplněna touha novinářů, kteří chtějí nastavovat a kontrolovat 

žurnalistické etické normy sami, což bylo patrné v obou obdobích, budou muset média 

bez možnosti opory respektovaného samoregulátora zintenzívnit veřejnou diskusi na 

toto téma.  

 

„Sebereflexe je podle mne jediná možná. Lékaři, právníci i další mají svoje 

profesní komory. Samoregulace je nutná. Zejména u médií by do samoregulace neměl 

zasahovat nikdo jiný, a vůbec už ne politici,“ míní Osvaldová.
30

 

 

Správným směrem se vydal týdeník Respekt, který, jak již bylo řečeno, pravidelně 

publikuje rozsáhlejší texty o úrovni žurnalistické etiky. Pokud kritizuje konkurenční 

média za etické prohřešky, dává jim pravidelně možnost se obhájit. Sám reflektuje 

kritiku svých postupů tím, že je vysvětluje. Ať v kritikách, nebo v obhajobách se opírá 

v první řadě o západní praxi. Nejenže připomíná konkrétní příklady chování 

zahraničních médií, ale také aktivně žádá o názor zahraniční novináře nebo mediální 

odborníky. 
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3.5. Analýza podnětů ke Komisi pro etiku při 
Syndikátu novinářů ČR 

 

Pro získání představy o tom, na jaké etické prohřešky médií si nejčastěji stěžuje 

veřejnost, jsem provedla analýzu podnětů podaných ke Komisi pro etiku při Syndikátu 

novinářů České republiky. Ve stanoviscích, která komise zveřejňuje po každé schůzi, 

se v letech 2010 až 2012 objevilo 87 unikátních podnětů.  Komise se v roce 2010 sešla 

sedmkrát, o rok později šestkrát a v roce 2012 osmkrát. 

V analýze jsem se soustředila na to, která média byla nejčastěji kritizovaná a jaké 

etické prohřešky byly v podnětech nejčastěji zmiňovány. 

Předpokládala jsem, že podněty se budou častěji týkat tisku, protože v případě 

vysílacích médií má veřejnost možnost se obrátit na Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání (RRTV), která má na rozdíl od Komise pro etiku pravomoc udílet sankce. 

Také jsem předpokládala, že bude existovat přímá úměra mezi velikostí publika média 

a počtem podnětů s daným médiem souvisejících. Dalším předpokladem bylo, že 

tematické rozložení podnětů bude podobné tomu, které zaznamenala RRTV v roce 

2010 a které publikovala ve své výroční zprávě. 

Nejčastěji byla ve sledovaném období kritizována MF Dnes, týkalo se jí deset 

podnětů. Následovala internetová verze deníku – server iDnes.cz. Ten se objevil 

v devíti podnětech. Následoval server Novinky.cz s osmi podněty a Deník se sedmi. 

(viz Příloha č. 3 – Graf) 

Potvrdila se tak hypotéza, že s velikostí publika roste počet podnětů. MF Dnes byla 

ve sledovaném období podle Mediaprojektu nejčtenějším nebulvárním celostátním 

deníkem. V roce 2010 ji četlo 847 tisíc lidí, v roce 2011 pak 815 tisíc, a o rok později 

804 tisíc. Deník po sečtení regionálních mutací přesáhl čtenost MF Dnes. V roce 2010 

Deník četlo 899 tisíc lidí, o rok později 847 tisíc, a roce 2012 pak 809 tisíc lidí.
31

  

V roce 2011 podle průzkumu společnosti Mediaresearch nejvíce uživatelů internetu 

chodilo pro zpravodajství na iDnes.cz a Novinky.cz
32

. V roce 2012 mezi 
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 Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/archive/875.pdf 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MPR11TZv6.pdf 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpr12tz04%20ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf 
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 Zájem uživatelů internetu o zpravodajské weby loni spíš stagnoval. ČTK, 4. 1. 2012. 
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zpravodajskými servery v návštěvnosti zvítězil iDnes.cz a Novinky.cz ho 

následovaly
33

.  

Potvrdila se také hypotéza, že se na Komisi pro etiku budou obracet více čtenáři 

tisku než diváci či posluchači. V počtu podnětů se z vysílacích médií na prvním místě 

umístila Prima TV, které se týkaly tři podněty. Celkově se Primy (spolu s Reflexem) 

týkalo až sedmé nejvyšší množství podnětů.  

Objevily se také čtyři stížnosti na periodika vydávaná městskými či krajskými 

úřady. Etická komise však upozorňovala, že tento typ periodik do její kompetence. 

„Nejde o žurnalistiku v pravém slova smyslu, která by se řídila obvyklými standardy 

profesionální novinářské práce.“ (Stanovisko Komise pro etiku, 23. 10. 2012)
34

. 

Bulváru se týkaly pouze tři podněty – dva směřovaly na deník Blesk a jeden na web 

ahaonline.cz. Komise upozornila, že „se bulvárními médii nezabývá a zabývat nebude“ 

(Stanovisko Komise pro etiku, 8. 2. 2012)
35

. 

Pokud jde o témata, nejčastěji se podněty týkaly publikování dle autorů podnětu 

nepřesných, nepravdivých nebo neúplných informací. Takových podnětů bylo 22. (Viz 

příloha č. 4 – Graf) Následovaly podněty týkající se stranění, neobjektivity, 

nevyváženosti a zaujatosti, těch bylo třináct. Do značné míry se tak potvrdila i třetí 

hypotéza o tom, že tematicky se bude struktura témat podnětů podobat struktuře témat 

podání k RRTV.  

Po čtyřech podnětech obdržela komise na podněcování k diskriminaci (rasy, 

pohlaví), plagiátorství a zobrazování brutálních násilí. Téma celkem 22 podnětů nebylo 

možné ze stanovisek komise určit. 

3.5.1. Shrnutí  

Z kvantitativní analýzy podnětů k Etické komisi při Syndikátu novinářů ČR 

podaných v letech 2010 až 2012 vyplynulo, že nejčastěji si lidé stěžují na média 

s velkým publikem jako je MF Dnes, její internetová verze iDnes.cz, dále server 

Novinky.cz a regionální mutace Deníku. 

Za nejproblematičtější oblasti považují autoři podnětů pravdivost, přesnost a 

úplnost publikovaných informací, dále jejich objektivitu a vyváženost. To 

                                                 
33

 Návštěvnost serverů loni stoupla o tři procenta na 8,26 mil. lidí. ČTK, 28. 1. 2013. 

 
34

 Stanovisko Komise pro etiku, 2012. Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/stanoviska/ 
35

 Tamtéž. 
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koresponduje s nejčastějším tématem podání k Radě pro rozhlasové a televizní 

vysílání. 

 

 

Tabulka č. 5: Počet podnětů ke Komisi pro etiku podle média 

 

 Médium Počet podnětů 

1. MF Dnes 10 

2. iDnes.cz 9 

3. Novinky.cz 8 

4. Deník 7 

5. Hospodářské noviny 5 

6. Lidové noviny 4 

Aktuálně.cz 4 

Radniční noviny 4 

7. Prima TV 3 

Reflex 3 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6: Počet podnětů ke Komisi pro etiku podle tématu podnětu 

 

 Téma podnětu Počet podnětů 

1. Přesnost, pravdivost, úplnost informací 22 

2. Objektivita, vyváženost, nezaujatost 13 

3. Zobrazování násilí 4 

Podněcování k diskriminaci 4 

Plagiátorství 4 

4. Soukromí 3 

Pověst 3 
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Tabulka č. 7: Přehled témat podání k Radě pro rozhlasové a televizní  vysílání 

 

 Přehled témat Počet podání 

1 objektivita/vyváženost sdělovaných informací 250 

2 Reklama nevhodná pro děti/skrytá, klamavá, 

podprahová 

127 

3 Vulgární výrazy/vulgární prezentace sexu 58 

3 Prezentace násilí, podněcování k nenávisti vůči 

rase, pohlaví, náboženství 

24 

 Ohrožení mravního, psychického vývoje dětí, 

mladistvých 

8 

6 Překročení limitu reklamy, porušení licenčních 

podmínek 

3 

7 Ostatní - nezařazeno 274 

 

Zdroj: Výroční zpráva RRTV za rok 2010, strana 212
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Výroční zpráva RRTV, 2010. Strana 212. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZ2010.pdf 
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4. Závěr 

Čeští novináři po sametové revoluci projevovali velkou snahu vrátit se po čtyřech 

dekádách nesvobody k základní funkci médií, tedy k úkolu poskytovat pravdivé, 

přesné, ověřené, včasné a úplné informace tak, aby se občané mohli na základě těchto 

informací zodpovědně rozhodovat. Novináři si po revoluci uvědomovali, že aby opět 

mohli správně plnit svou funkci, budou také muset nastavit nové normy své práce, a to 

především ty etické. Formování nových etických standardů však bylo v devadesátých 

letech kvůli obavám z návratu k cenzuře a vlivu státní moci na mediální obsah 

pokřivováno odporem novinářů k jakýmkoli zákazům či omezením. Žurnalisté chtěli 

psát pravdu a publikovat veškeré informaci, ke kterým se budou schopni svou činností 

dostat. Etické kodexy v té době redakce neměly a slova o samoregulaci vyvolávala 

přirovnání k autocenzuře. Nicméně už v tomto období lze nalézt ustavování některých 

etických zásad, které přetrvaly i v následujících letech. Kromě již zmiňovaného 

požadavku na pravdivost informací jimi bylo například důsledné oddělování 

zpravodajství od názorů a komentářů nebo nepřípustnost diskriminace rasy či etnika 

nebo podněcování k ní. 

Na stránkách tisku už také probíhaly debaty o tom, kam až může novinář zajít, co 

se týče hraničních metod získávání informací jako je například skryté natáčení nebo 

nahrávání či falešná identita a řízená provokace. 

O dvacet let později už byly etické normy nastaveny jednoznačněji, formálně 

v Etickém kodexu novináře, který v roce 1998 schválil Syndikát novinářů ČR, a také 

v etických kodexech jednotlivých redakcí. Volání po dodržování zásad jako je 

nepřípustnost střetu zájmů, úplatků či stranění nebo ochrana zdroje se objevovalo i na 

stránkách tisku. Novináři už si na rozdíl od porevolučních dob silněji uvědomovali 

odpovědnost, kterou s sebou musí nést publikování jakékoli informace. Už neplatila 

zásada zveřejnit takřka vše shromážděné. Žurnalisté v pozdějším období navíc na 

rozdíl od začátku devadesátých let přiznávali právo na soukromí i veřejně známým 

osobnostem i politikům. Nad diskutovanými etickými normami na stránkách 

analyzovaného tisku čněl pojem veřejného zájmu, který, ač ne zcela exaktně 

definovaný, mohl ospravedlnit odchýlení od norem. 

Novým prvkem bylo posuzování chování online médií, která získávají stále silnější 

pozici. Sledovaný tisk upozorňoval, že zpravodajské servery mají někdy tendenci ve 

snaze být nejrychlejší upustit od zásady ověřovat zveřejňované informace. Z pohledu 
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publika je právě pravdivost, ověření a přesnost informací tou nejproblematičtější 

oblastí českých médií. A internet může kontury těchto kvalit dále rozmazávat. 

Oběma analyzovaným obdobím byla společná silná tendence obracet se při hledání 

norem etické praxe do zahraničí, konkrétně do zemí s dlouhou tradicí demokracie a 

svobodných médií. Tato tendence se nepochybně dá označit za pozitivní, protože 

českou novinářskou etiku může jedině kultivovat. Na druhou stranu však tato tendence 

akcentuje druhý jev společný oběma médiím – absenci nezpochybnitelné autority 

v oblasti novinářské etiky v Česku. Syndikát novinářů a jeho Komisi pro etiku česká 

média za takovou autoritu nepovažují.  

K tomu, aby česká média nadále nezůstávala ve fázi formálního přístupu 

k samoregulaci (Moravec, 2005: 61), je zde několik možných kroků. Mohou se po 

pětadvaceti letech od sametové revoluce v oblasti novinářské etiky přestat spoléhat 

výhradně na zahraniční vzory a namísto toho vybrat ze svého středu elity, které by 

vytvořily respektovaný samoregulační orgán. Patrně ještě důležitějším krokem, na 

kterém se média vesměs shodují, je sebereflexe, především v podobě živé veřejné 

diskuse novinářských etických normách a jejich dodržování. 

Tato snaha je z analyzovaných médií nejvíce patrná u týdeníku Respekt, který 

pravidelně publikuje texty, v nichž upozorňuje na etické nedostatky práce svých 

konkurentů. A co je důležité, dává jim také možnost, aby své postupy vysvětlili a 

obhájili. O to se navíc Respekt snaží i v případech vlastního odchýlení od etických 

norem. 
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Summary 

 

After the Velvet Revolution journalists showed the tendency to reclaim the media 

as the Fourth Estate, that is to start providing the citizens with information that is true, 

accurate and verified so that the citizens could make informed and responsible 

decisions. 

The desire to finally publish the truth after forty years of being lied to by the 

communist regime was very strong. However, the post-revolutionary media refused to 

accept that it is not always responsible to publish just anything. The journalists back 

then took every attempt to restrict them as censorship and an attack on freedom of the 

press. They saw self-regulation as undesirable self-censorship. 

With years, the ethical standards got defined more clearly. The journalists syndicate 

published its ethical code plus most of the newsrooms formed their own ethical codes. 

Both analyzed periods had in common a strong tendency to seek for ethical role 

models abroad, specifically in countries with long free press tradition. This tendency 

can without a doubt be seen as positive and as a source of culturing the Czech media 

ethics environment. However, it is also a token of the lack of Czech media ethics 

authority.  

In order to overcome the phase of the formal approach towards ethical self-

regulation, the Czech media should form its own respectable self-regulatory body 

and/or – which is even more important, put greater emphasis on self-reflection and 

public discussion about the level of ethical behaviour of the Czech media. 
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Si. Novinářská etika. Mladá fronta Dnes, roč. 1, č. 54, 7. 

 

HVÍŽĎALA, Karel. Jsem Čech a Američan. Mladá fronta Dnes, roč. 1, č. 57, 3. 

 

Rudé právo 
 

Be. O tisku a demokracii. Rudé právo, roč. 70, č. 154, 5. 

 

Be. Tisk v novém období. Rudé právo, roč. 70, č. 157, 2. 

 

Ev. Únik informací o výbuchu nežádoucí. Rudé právo, roč. 70, č. 181, 1 – 2. 

 

Zp. Reportérské reparáty. Rudé právo, roč. 70, č. 193, 2. 

 

PORYBNÝ, Zdeněk. 70 let. Rudé právo, roč. 70, č. 221, 1. 

 

SIROTA, Igor. „Ten článek je fašistický“. Rudé právo, roč. 70, č. 254, 2. 

 

Levicový list. Rudé právo, roč. 71, č. 260, 1. 

 

SMÍŠEK, Zdeněk. Novinářské desatero I. Svitáka. Rudé právo, roč. 71, č. 291, 3. 

 

ROK 1991 

 

Respekt 
 

RŮŽIČKA, J. Televizní stratégové. Respekt, roč. 2, č. 9, 16. 

 

MLYNÁŘ, Vladimír. Na Kavčích horách strach. Respekt, roč. 2, č. 43, 7 – 8. 
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Reflex 
 

ZARZYCKÁ, Karolina. Nechci být obětí kariérismu „redaktorky“ Blanky Kutílkové. 

Reflex, roč. 2, č. 4, 25. 

 

KUCHAŘOVÁ, Michaela. Bum prásk. Reflex, roč. 2, č. 6, 41. 

 

MODŘANSKÝ, Jakub. TV Sloupec. Reflex, roč. 2, č.10, 41 

 

BYSTROV, Vladimír. V čí prospěch? Reflex, roč. 2, č. 13, 24. 

 

UHL, Petr. V čí prospěch? Reflex, roč. 2, č. 15, 24. 

 

BYSTROV, Vladimír. Odpověď ústřednímu řediteli ČTK panu Petru Uhlovi. Reflex, 

roč. 2, č. 15, 24. 

 

PAN, Peter. Zase jste nám lhali! Reflex, roč. 2, č. 33, 8. 

 

ARCTUR VON, Peter. Prohlášení novinářů. Reflex, roč. 2, č. 39, 24. 

 

MODŘANSKÝ, Jakub. TV Sloupec. Reflex, roč. 2, č. 47, 41. 

 

Mladá fronta Dnes 

 

Pat. Televizní etika. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 93, 2. 

 

NOVÝ, Petr. Hranice nezávislosti. Mladá fronta Dnes (Víkend), roč. 2, č. 93, 2. 

 

KOENIGSMARK, Alexandr. Tři prsty? Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 130, 2. 

 

KOMÁREK, Martin. Deník ČST lhal. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 202, 2. 

 

HVÍŽĎALA, Karel. Každý fakt je hledisko. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 236, 6. 

 

Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 

 

Rudé právo 

 

DIVIŠ, Vladimír. Televize by neměla být mluvčím vlády. Rudé právo, roč. 1, č. 96, 1 + 

13. 

 

PORYBNÝ, Zdeněk. Nezávislé noviny. Rudé právo, roč. 1, č. 155, 2. 

 

BERVIDA, Václav a ROŠKOT, Jiří. Tisk má dávat možnost volby. Rudé právo, roč. 1, 

č. 208, 2. 

 

Res. Hrad se zlobí na RP. Rudé právo, roč. 1, č. 217, 1. 
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PORYBNÝ, Zdeněk, Stanovisko redakce. Rudé právo, roč. 1, č. 217, 1. 

 

DENGLER, Robert. Syndrom FÚTI? Rudé právo, roč. 1, č. 235, 2. 

 

ČERNÝ, Otakar. Otakar Černý vysvětluje. Rudé právo, roč. 1, č. 236, 3. 

 

ROK 1992 

 

Respekt 
 

KABELE, Jiří. Žijeme v legendární době. Respekt, roč. 3, č. 4, 4. 

 

JUST, Vladimír. Televize v roce tři. Respekt, roč. 3, č. 51, 14. 

 

Reflex 
 

PEČINKA, Bohumil. Nezávislé právo. Reflex, roč. 3, č. 13, 8. 

 

Mladá fronta Dnes 

 

KOMÁREK, Martin. „Vedlejší pracovní poměr. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 117, 2. 

 

SLAVÍK, Ivo. Demokrat. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 130, 2. 

 

PLACHETKA, Jan. Proč? Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 130, 2. 

 

Tin. Glosa. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 132, 2. 

 

ŠEVČÍK, Libor. Mečiar kontra MF Dnes. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 164, 6. 

 

Tma a ben. Český premiér rozezlen. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 260, 1.  

 

KOMÁREK, Martin. Neúnosný antisemitismus. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 291, 6. 

 

Samoregulace jako autocenzura. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 210, 2. 

 

JEMELKA, Ivan. Kuriózní tiskový zákon. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 223, 6. 

 

BENDOVÁ, Jana. Připomínky poslanců k novele tiskového zákona. Mladá fronta 

Dnes, roč. 2, č. 224, 1 – 2. 

 

NEFF, Ondřej. Košíček. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 226, 7. 

 

SLAVÍK, Ivo. Přežitky minulých dob. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 227, 2. 

 

MAREK, Tomáš. Návrh více než jen diskutabilní. Mladá fronta Dnes, roč. 2, č. 230, 6. 

 

Rudé právo 
 

DENGLER, Robert. Presumpce neviny. Rudé právo, roč. 2, č. 69, 1. 
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De. Televize už se nebojí. Rudé právo, roč. 2, č. 117, 2. 

 

DENGLER, Robert. Mladá fronta Dnes kope za pravici. Rudé právo, roč. 2, č. 131, 3. 

 

PERKNEROVÁ, Kateřina. Moc a cenzura. Rudé právo, roč. 2, č. 211, 1. 

 

KÖNIGOVÁ, Marie. Návrh nového zákona o tisku omezuje svobodu slova více než 

zákon předešlý. Rudé právo, roč. 2, č. 220, 1 – 2. 

 

Alm a nig. Autorizace je nesmyslná a do zákona nepatří. Rudé právo, roč. 2, č. 221, 2. 

 

Velké ucho Zuzany Bubílkové. Rudé právo, roč. 2, č. 233, 2. 

 

PERKNEROVÁ, Kateřina. Státní moc by měla mít zájem, aby se tisk nedostal do 

závislosti na vládě. Rudé právo, roč. 2, č. 242, 1 + 9. 

 

Kp a nig. Zaplatí Kantůrek dezinformaci v Deníku ČST svým místem? Rudé právo, 

roč. 2, č. 260, 1 – 2. 

 

FUCHSOVÁ, Dita. Pohádka pro redaktory ČT. Rudé právo, roč. 2., č. 266, 9. 

 

PORYBNÝ, Zdeněk. Lidové noviny opisují od RP. Rudé právo, roč. 2., č. 283, 2. 

 

Sliby – chyby. Rudé právo, roč. 2., č. 288, 2. 

 

ROK 2010 

 

Respekt 
 

Ne-Události České televize. Respekt, roč. 21, č. 3, 6. 

 

TABERY, Erik. Úspěšná mise. Respekt, roč. 21, č. 6, 14 – 15. 

 

KUNDRA, Ondřej. Překvapení v kauze Bursík. Respekt, roč. 21, č. 6, 22 – 23. 

 

TABERY, Erik. Sedm týdnů do voleb. Respekt, roč. 21, č. 15, 26. 

 

Česká televize zve extremisty. Respekt, roč. 21, č. 19, 6. 

 

Nebezpečná senzace. Respekt, roč. 21, č. 31, 6. 

 

TABERY, Erik. Bulvár na honu. Respekt, roč. 21, č. 39, 71. 

 

Reflex 

 

BÉM, Pavel. Pavel Bém píše Reflexu. Reflex, roč. 21, č. 3, 20. 

 

ČERMÁK, Miloš. Autopaparazzo. Reflex, roč. 21, č. 46. 49. 
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Právo 
 

ŠVEC, Štefan. Porodéém vrod. Právo, roč. 20, č. 176, S6. 

 

ROK 2011 

 

Respekt 
 

TŘEŠŇÁK, Petr. O zlých Vietnamcích. Respekt, roč. 22, č. 10, 15. 

 

TABERY, Erik. Věci veřejné výbušné. Respekt, roč. 22, č. 14, 3. 

 

TABERY, Erik. Zveřejnit, či nezveřejnit. Respekt, roč. 22, č. 15, 78 – 79. 

 

TABERY, Erik. Policie: Vydejte zdroj! Respekt, roč. 22, č. 46, 3. 

 

Reflex 
 

DOLEŽAL, Jiří X. Spiknutí hysterek. Reflex, roč. 22, č. 8, 34 – 36. 

 

ŠRÁMEK, Dušan. Televize  nahrála na smeč. Reflex, roč. 22, č. 11, 23. 

 

HOLEC, Petr. Trapas v přímém přenosu. Reflex, roč. 22, č. 17, 10. 

 

Mladá fronta Dnes 

 

ŠIMONÍK, David. Novináři si nárokují veřejný zájem. Mladá fronta Dnes, roč. 22, č. 

61, 12. 

 

MUSIL, Michal. Ne, odhalují to, co chtěl někdo schovat. Mladá fronta Dnes, roč. 22, č. 

61, 12. 

 

CHUCHMA, Josef. Platba životem. Platba Paroubka. Mladá fronta Dnes, roč. 22, č. 

96, 10. 

 

Právo 
 

HANÁK, Jiří. Ostrakizace. Právo, roč. 21, č. 37, 6. 

 

MITROFANOV, Alexandr. Infekce. Právo, roč. 21, č. 80, 6. 

 

HEKRDLA, Martin. Stávka v Česku. Právo, roč. 21, č. 137, 6. 

 

ROK 2012 

 

Respekt 
 

KAVANOVÁ, Lucie. Kdo z vás to je? Respekt, roč. 23, č. 1, 39. 
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ČÁPOVÁ, Hana. Zle, matičko, zle. Respekt, roč. 23, č. 7, 44 – 45. 

 

ŠVEHLA, Marek. Nesnesitelná lehkost lhaní. Respekt, roč. 23, č. 9, 16. 

 

TABERY, Erik. Utržené sluchátko. Respekt, roč. 23, č. 14, 3. 

 

ŠVEHLA, Marek. Strach nad městem. Respekt, roč. 23, č. 17, 17. 

 

ŠAFAŘÍKOVÁ, Kateřina. Břeclav není na naší omluvu. Respekt, roč. 23, č. 22, 43. 

 

KUNDRA, Ondřej. Na zájezdu s Fischerem. Respekt, roč. 23, č. 44, 26 – 27. 

 

HVÍŽĎALA, Karel. O dvojí etice a estetické lži. Respekt, roč. 23, č. 45, 70 – 71. 

 

Deset událostí roku 2011. Respekt, roč. 23, č. 51, 25. 

 

Reflex 
 

PEČINKA, Bohumil. Nebyl jsem Kalouskův agent. Respekt, roč. 23, č. 30, 18 – 19. 

 

Mladá fronta Dnes 

 

TACHECÍ, Barbora. Vidím se v roli lidí, o nichž píšu. Mladá fronta Dnes, roč. 23, č. 

122, 12. 

 

POKORNÝ, Jakub a VIKTORA, Antonín. John ve střetu zájmů. Mladá fronta Dnes, 

roč. 23, č. 256, 2. 

 

KUBÍK, Jiří. John: úkaz, ne norma. Mladá fronta Dnes, roč. 23, č. 257, 13. 

 

Právo 
 

WINTR, Jan. Smí být poslanec novinářem? Mladá fronta Dnes, roč. 22, č. 257, 6. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Etický kodex novináře (text) 

 

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 práva 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, 

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 zaujatosti, 

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. 
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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, 

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. 
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3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií. 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. 

 

Zdroj: Syndikát novinářů ČR. Dostupné z: http://www.syndikat-

novinaru.cz/etika/kodex/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.syndikat-novinaru.cz%2Fetika%2Fkodex%2F
http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.syndikat-novinaru.cz%2Fetika%2Fkodex%2F
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Příloha č. 3: Kódovací kniha pro analýzu podnětů ke Komisi pro etiku (text) 

 

Název: Analýza podnětů podaných k Etické komisi při Syndikátu novinářů České 

republiky v letech 2010 až 2012 se zaměřením na tematickou strukturu podnětů a 

strukturu kritizovaných médií. 

 

Hypotéza: Předpokládám, že podněty se budou častěji týkat tisku, protože v případě 

vysílacích médií má veřejnost možnost se obrátit na Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání (RRTV), která má na rozdíl od Etické komise pravomoc udílet sankce. 

Předpokládám, že bude existovat přímá úměra mezi velikostí publika média a počtem 

podnětů s daným médiem souvisejících.  

 

Předpokládám, že tematické rozložení podnětů bude podobné tomu, které zaznamenala 

RRTV v roce 2010 a které publikovala ve své výroční zprávě. 

 

Kódovací jednotka: Podněty podané k Etické komisi při Syndikátu novinářů České 

republiky v letech 2010, 2011 a 2012.  

 

Kódovač:  

 

1 Šrajbrová Markéta 

 

Proměnné: 

 

01 Médium 1 

 

1 MF Dnes 

2 Právo 

3 Lidové noviny 

4 Hospodářské noviny 

5 Deník 

6 Reflex 

7 Respekt  

8 Týden 

9 Česká televize 

10 TV Nova 

11 Prima TV 

12 Český rozhlas 

13 iDnes.cz 

14 Novinky.cz 

15 Lidovky.cz 

16 Denik.cz 

17 E15.cz 

18 Respekt.cz 

19 Aktuálně.cz 

20 Ahaonline.cz 

21 Sport 

22 Blesk 

23 radniční periodika 

24 jiné 

999 nelze určit 
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02 Médium 2 

 

0 Médium 2 není 

1 MF Dnes 

2 Právo 

3 Lidové noviny 

4 Hospodářské noviny 

5 Deník 

6 Reflex 

7 Respekt  

8 Týden 

9 Česká televize 

10 TV Nova 

11 Prima TV 

12 Český rozhlas 

13 iDnes.cz 

14 Novinky.cz 

15 Lidovky.cz 

16 Denik.cz 

17 E15.cz 

18 Respekt.cz 

19 Aktuálně.cz 

20 Ahaonline.cz 

21 Sport 

22 Blesk 

23 radniční periodika 

24 jiné 

999 nelze určit 

 

 

03 Téma podnětu 1 

 

 

 

1 Nepřesné, nepravdivé, neúplné 

informace 

2 Stranění, zaujatost, neobjektivita, 

nevyváženost 

3 Zobrazování násilí 

4 Zásah do soukromí 

5 Podněcování k diskriminaci 

6 Plagiátorství 

7 Vulgarity 

8 Nedodržení zásady presumpce 

neviny 

9 Poškození pověsti 

10 Identifikace oběti, sekundární 

viktimizace 

11 Skrytá reklama 

12 Cenzura internetových diskusí 

13 Střet zájmů 

14 Jiné 

999 Nekonkretizováno 

 

 

  

 

04 Téma podnětu 2 

 

0 Téma podnětu 2 není 

1 Nepřesné, nepravdivé, neúplné 

informace 

2 Stranění, zaujatost, neobjektivita, 

nevyváženost 

3 Zobrazování násilí 

4 Zásah do soukromí 

5 Podněcování k diskriminaci 

6 Plagiátorství 

 

 

7 Vulgarity 

8 Nedodržení zásady presumpce 

neviny 

9 Poškození pověsti 

10 Identifikace oběti, sekundární 

viktimizace 

11 Skrytá reklama 

12 Cenzura internetových diskusí 

13 Střet zájmů 

14 Jiné 

999 Nekonkretizováno
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Příloha č. 3: Počet podnětů ke Komisi pro etiku dle média (graf) 
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Příloha č. 4: Počet podnětů ke Komisi pro etiku dle tématu podnětu (graf) 
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