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Anotace 

Magisterská diplomová práce je zaměřena na současný stav etiky v českých médiích a 

soustředí se zejména na etické kodexy. V první části poskytuji teoretický podklad pro toto 

téma. Věnuji se terminologii a za pomoci odborné literatury definuji etiku, morálku a etické 

kodexy. Zásadní je také představení aktuálně platných etických kodexů v českých médiích, 

které jsou nejdříve stručně shrnuty v přehledné tabulce, a poté podrobněji okomentovány z 

hlediska jejich specifik. Následuje analýza etických kodexů platných v zahraničí, a to 

konkrétně v Evropě a Severní Americe. Po teoreticky zaměřených kapitolách se přesouvám 

k praktické části této práce, která je založena na odborných polo anonymizovaných a 

polostrukturovaných rozhovorech s osmi zaměstnanci českých médií. Po formulaci hypotéz 

realizuji sérii rozhovorů. Respondenty jsou novináři pohybující se na české mediální scéně 

mnoho let. Jedná se převážně o vedoucí redakcí nebo řídící pracovníky českých médií, a to 

jak tištěných, tak audiovizuálních a elektronicky i online vydávaných. Následuje komentář 

k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Na základě rozhovorů sestavuji univerzálně 

platný etický kodex, který by mohl být aplikovatelný na všechna média bez rozdílu 

zaměření, vlastnictví, serióznosti i typu nosiče. Závěrem navrhuji několik dalších témat a 

námětů, které by mohly být předmětem dalších akademických prací a zároveň by mohly 

navazovat na tuto diplomovou práci a rozvíjet ji. 



 
 

Annotation 

Master´s Thesis focuses on current position of ethics in the Czech media. The main subject 

is the code of ethics (or code of conduct). The first part of the thesis offers a theoretical 

background of the topic. I am pursuing the terminology referred to the media ethics topic. 

Together with scholarly resources I provide definitions of terms such as ethics, morality and 

code of ethics in media. Summary of relevant Czech codes of conduct is essential for this 

thesis. First, I present the codes in a brief list and table, more detailed analysis follows. The 

focus is on differences and specification of each of them. After that I present an analysis of 

ethical rules valid in foreign countries – European states and the United States in particular. 

Theoretical part is followed by practical part of the thesis. It is based on interviews with 

experts which are semi-anonymous and semi-structured. I interview eight employees of 

Czech media after formulating several hypotheses. I chose experts who have been working 

in media for many years - mainly chief editors or top managers in press, TV, radio or online 

media. One of the most important chapters is the confirmation or refutation of the stated 

hypotheses. Based on the conclusion of the interviews, I create a universal code of ethics 

that might be applicable on all media – indiscriminately the type, target group, or ownership. 

Finally, I present a list of another topics that could be a subject of another scholarly thesis 

and they could develop and amplify topic of this thesis as well.  
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce jsou etické kodexy v aktuálním mediálním systému České 

republiky. Důvodem pro výběr tohoto zaměření je především zájem o oblast etiky v médiích 

a v novinářské práci, ale i mnoho dalších obecně platných faktorů a vlivů v současné 

společnosti. Patří mezi ně například problematika etiky současné práce profesionálních 

žurnalistů, kteří čelí výzvám v podobě nových technologií, proměňujících se procesů 

novinářské práce, ale jde také o změny podoby samotných médií v tomto století.  

Před samotným výběrem tématu mne inspirovaly rozhovory s několika novináři a odborníky 

z mediální oblasti, které jsem absolvovala v rámci různých závěrečných prací z předmětů 

absolvovaných v průběhu studia oboru Mediální studia. Hned s několika z nich jsem 

diskutovala mimo jiné i problém současné novinářské etiky, při čemž se zmínili, že etické 

kodexy se jim často zdají zastaralé a neplatné pro současné podmínky panující ve společnosti 

a oboru. Napadlo mne proto, že by mohlo být zajímavé zmapovat současné rozdíly mezi 

kodexy, ale také jejich uplatňování v praxi a pohled jejich uživatelů. 

Cílem této práce je tedy nejdříve představit a shrnout vývoj etiky v médiích a stručnou 

historii etických kodexů v zahraničí i České republice. Následně je mým úkolem srovnat 

platné a používané kodexy různých druhů a typů médií. Důraz bude přitom kladen na 

odlišnosti a zásadní rozdíly mezi kodexy různých vydavatelských domů nebo mediálních 

institucí. Na základě tohoto rozboru naváži detailními hloubkovými rozhovory s experty 

z oblasti médií. Bude se jednat jak o samotné novináře, tak editory, šéfredaktory nebo 

vedoucí pracovníky managementu.  

Zásadní bude zjistit nejen jejich dosavadní a současný postoj k etickým kodexům a jejich 

aplikaci v pracovním procesu, ale také jejich názor na pozici etických kodexů v budoucnu. 

Bude se jednat o polostrukturované rozhovory, ve kterých bude kladen důraz především na 

osobní názory a připomínky k oblasti etiky a etických kodexů. Výsledky z rozhovorů budou 

prezentovány poloanonymizovaně, což znamená, že na úvod budou uvedena jména a 

medailonky všech respondentů, následné citace z rozhovorů a názory jednotlivých osob 

nebudou identifikovány jménem. Výsledky rozhovorů poslouží jako podklad pro stěžejní 

kapitolu této diplomové práce. Jejím záměrem bude sestavit univerzálně platný etický kodex, 

který by mohl posloužit různým typům médií v následujících letech. V něm budou zahrnuta 
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všechna potřebná opatření, která by měli tvůrci mediálních obsahů respektovat v pracovním 

procesu a tvorbě obsahů. Důraz bude přitom kladený na to, aby byl nově vytvořený etický 

kodex skutečně platný pro co možná nejširší spektrum médií a různé novinářské profese.  

V úvodu této práce také musím zmínit změny a odchýlení od teze diplomové práce. Jednou 

ze změn je finální počet respondentů a jejich složení. Nakonec se mi bohužel nepodařilo 

vyjednat rozhovor se zástupci bulvárních médií a reprezentanty titulů vydávaných 

společností Borgis a bez úspěchu dopadla také snaha při oslovování zástupců komerčních 

rádií. Podařilo se mi realizovat osm hloubkových rozhovorů místo původně deseti 

plánovaných. Zároveň jde jen o muže, ačkoli jsem zamýšlela zařadit mezi respondenty 

alespoň jednu ženu, což se nakonec bohužel také nepodařilo. Žádná z oslovených redaktorek 

nebo pracovnic managementu mi na mou žádost neodpověděla.  

V kapitole věnované rozborům kodexů jsem chtěla původně analyzovat dokumenty 

zaměřené na etiku všech významnějších médií na české scéně. Ne všechna vydavatelství a 

mediální domy je mají veřejné. V takovém případě jsem se snažila získat kodexy alespoň 

v elektronické podobě pro účely této práce. Bohužel ani touto cestou mi je zástupci médií 

nebyli ochotní poskytnout. Jedná se například o Rádio Impuls, Frekvenci 1 nebo server 

Novinky.cz.   

Součástí měla být i média, která etickým kodexem vůbec nedisponují. Je možné, že nějaká 

média bez etického kodexu v Česku existují, mně se ale žádné médium bez pravidel 

týkajících se etiky nepodařilo při rešerši dohledat.  

Další změnou je přidání kapitoly věnované etickým kodexům v zahraničí. Vybrala jsem pět 

států a popsala konkrétní profesní organizace, které se etice věnují, a mají dokonce i 

vytvořený svůj etický kodex. 

V kapitole věnované přípravě na hloubkové rozhovory jsem se odchýlila od původně 

stanovených otázek. Jednalo se o aktualizaci původního seznamu otázek, kdy jsem chtěla 

přidat další dotazy, které postupně vyvstávaly při tvorbě práce.  

Závěrem úvodní části své práce okomentuji jednu formální změnu, kterou je přesunutí 

závěrečné části kapitoly 4 (v tezi konkrétně nazvaná Formulace hypotéz a výzkumných 

otázek pro kvalitativní formu výzkumu) do první poloviny kapitoly 5 věnované přímo 

rozhovorům.  
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V číslování této práce jde o změnu z kapitoly číslo 3 na umístění do kapitoly 4. Tento krok 

zdůvodňuji logičtějším a vhodnějším umístěním, které se ukázalo býti správnější až při 

konstrukci jasnější osnovy této práce.  

Úvodem celé práce bych také ráda zmínila, že kromě studia Mediálních studií na FSV UK 

jsem také zaměstnaná jako redaktorka domácí redakce Centra zpravodajství Českého 

rozhlasu. Tento aspekt ale do práce žádným způsobem nezasáhnul, ani ji neovlivnil. Jediný 

vliv spatřuji v tom, že jsem toto téma práce zvolila mimo jiné proto, že mě zajímalo i 

z profesního hlediska.  
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1. NOVINÁŘSKÁ ETIKA 

Klíčovým pojmem této diplomové práce je etika. Pojem vychází z řeckého étos (nebo také 

ethos), což v překladu znamená obyčej, mrav nebo charakter.1 Jak se uvádí v publikaci 

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace, etikou v oblasti médií se 

rozumí souhrn psaných i nepsaných zásad, kterými by se měla řídit práce žurnalisty, a to na 

základě obecně sdílených hodnotových kritérií. Zásady a konkrétní formulace novinářské 

etiky jsou pak explicitně vyjádřeny v etických kodexech, které jsou přijímány profesními 

sdruženími žurnalistů v jednotlivých zemích. V České republice zastává tuto funkci 

Syndikát novinářů České republiky.  

Většinou je etika vnímána jako součást filosofie, která se věnuje zkoumání morálky jako 

celospolečenského jevu.2 Obecněji se dá říci, že jde o soubor norem a principů, které si lidé 

během života postupně osvojují při vyrůstání a dospívání, ve vzdělávacím systému i 

dospělém životě. Jak uvádí Anna Remišová v publikaci Etika médií, „… neexistuje jedna 

jediná etika, ale je mnoho etických teorií, jejichž společným jmenovatelem je objektivní a 

interaktivní zkoumání.“3 Každá skupina se řídí více či méně závazným a stabilním morálním 

systémem, který reguluje jednání jejích členů. Morální zásady lidé zohledňují při svých 

rozhodovacích procesech.4 Důležitým pojmem je také morálka, tedy „… normativní 

regulace lidského chování, mravy, které lidé mají, jejich představy o dobru a zlu, o tom, co 

je a není správné i reálném morálním světě, ve kterém žijí.“5 

Jelikož tato práce je věnována problematice etiky jako takové a teoretickému nahlížení na ni 

jen okrajově, rozhodla jsem se na začátek této práce zařadit jen stručné informace o 

novinářské a mediální etice a také o jejím současném postavení v české společnosti. V celé 

práci se etiky vždy nějakým způsobem dotýkám, ale jde většinou o průsečík prostřednictvím 

etického kodexu. 

  

                                                           
1 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 

3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7., s. 66 
2 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Kalligram, 2010, 312 s. ISBN 978-80-9101-376-8., s. 51 
3 Viz tamtéž, s. 51 
4 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Kalligram, 2010, 312 s. ISBN 978-80-9101-376-8., s. 50 
5 Viz tamtéž, s. 50 
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1.1.  DEFINICE MEDIÁLNÍ a ŽURNALISTICKÉ ETIKY 

a) Mediální etika 

Jedná se o „… soubor sociálních, respektive profesních norem odrážejících akceptované 

morální hodnoty, na jejichž základě se definují postupy při práci na mediálních produktech, 

které jsou v dané době a v daném společenském kontextu považovány za přijatelné a 

žádoucí.“6 Normy poté fungují jako soubor návodů pro jednání profesionálů a jsou základem 

pro kontrolu kvality výsledků jejich aktivit. Dá se tedy říci, že etika médií je širší disciplínou 

sociální etiky.  Definice jiné odborné publikace zní: „Etika médií je aplikovaná etika, která 

kriticky reflektuje morálku a etiku v oblasti médií ve všech jejích formách a na všech jejích 

úrovních. Jde o normativní etiku, která se zabývá mediální oblastí na základě hodnot.“7  

V souvislosti s definicí etiky médií bych také ráda zmínila její funkce. Podle autorky Anny 

Remišové jde především o následující úkoly: 

1) „kriticky analyzovat platné a fungující morální normy a principy ve všech médiích; 

2) diagnostikovat hlavní etické problémy v oblasti médií; 

3) projektovat nové etické principy a normy pro oblast médií 

4) vytvářet postupy na implementaci etických norem a principů do mediální sféry na 

všech jejích úrovních; 

5) vypracovávat metodiku řešení etických dilemat v jednotlivých sférách mediální 

tvorby; 

6) vypracovávat metodiku etického vzdělávání a tréninků pro mediální pracovníky.“8  

Zároveň je možné říci, že existují výhradně čtyři úrovně etiky médií – mikroúroveň, 

meziúroveň, makroúroveň a globální úroveň.9 

 

 

 

  

                                                           
6 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-8926-7., s. 55 
7 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Kalligram, 2010, 312 s. ISBN 978-80-9101-376-8., s. 21 
8 Viz tamtéž, s. 24 
9 Viz tamtéž, s. 24 - 27 
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b) Žurnalistická etika 

Jak uvádí Irena Reifová v publikaci Slovník mediální komunikace, novinářská etika je 

součástí výše uvedené mediální etiky. Jde již o konkrétní soubor sociálních norem, které se 

vztahují k výkonu novinářského povolání, odráží akceptované morální hodnoty a zároveň 

platí, že se na jejich základě definují postupy při práci na mediálních produktech v této 

oblasti, a to hlavně ve zpravodajství.10, 11 Zároveň je důležité říci, že oba druhy etiky spadají 

do problematiky regulace médií, a to konkrétně do vnitřní regulace. Také Anna Remišová 

ve své knize zmiňuje, že novinářská etika vznikla jako disciplína aplikované etiky 

z historického pohledu dříve než etika médií. Aplikace pojmů novinářská etika a etika médií 

je proto podle autorky komplikovanější a vznikají různé teoretické a metodologické 

problémy.12 Zařazení pojmů naznačuje následující graf: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-8926-7., s. 56 
11 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5., s. 85 
12 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Kalligram, 2010, 312 s. ISBN 978-80-9101-376-8., s. 22 - 23 

ETIKA MÉDIÍ 

ETIKA ŽURNALISTIKY 

Etika 

mediálního 

pracovníka 

Etika 

novináře 

Obrázek 1 Etika médií a etika žurnalistiky (dostupné z: REMIŠOVÁ, Anna. Etika 

médií. Kalligram, 2010, 312 s. ISBN 978-80-9101-376-8., s. 23) 
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Novinářská etika má různé formy, patří mezi ně: 

1) „profesní kodexy, 

2) tiskové rady, 

3) tiskoví i redakční ombudsmani,  

4) systém průběžného profesního vzdělávání,  

5) hodnotový rámec každého novináře jako lidského individua.“13  

1.2.  HISTORIE A DŮVOD EXISTENCE 

Mediální etika rezonuje ve společnosti již několik století. Kořeny má určitě již 

v sedmnáctém století, což souvisí s rozvojem šíření zpráv.14 V přemýšlení a mapování 

historie etiky médií je možné najít několik milníků a zásadních bodů, které ovlivnily její 

formování. Je mezi nimi postupné zaručování svobody projevu a slova. Přelomovým byl rok 

1791, kdy se svoboda tisku stala součástí Listiny práv Spojených států amerických.15 

Zásadní byl také postupný rozvoj masového tisku, propagandistických tiskovin nebo 

nabídky odborného žurnalistického vzdělávání.  

Jak se uvádí ve Slovníku mediální komunikace, diskuze o novinářské etice často vychází ze 

systému kategorií německého sociologa Maxe Webera, který proti sobě stavěl sociální 

jednání takzvaně hodnotově racionální a takzvaně účelově racionální. Weber rozlišuje 

hodnocení etického rozměru jednání podle předpokládaných důsledků, také nazýváno etika 

odpovědnosti, a podle hodnotových východisek, také etika přesvědčení. Právě tuto koncepci 

je možné aplikovat i na etiku novinářskou.16 

  

                                                           
13 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5., s. 85 
14 KYNCLOVÁ, Martina. Mediální etika očima vybraných redaktorů (série publicistických rozhovorů). 

Brno, 2015, 110 s. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/397590/fss_b/bakalarska_prace.pdf. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce MgA. Jan Motal, Ph.D., s. 9 
15 ENGLEHARDT, Elaine E. a Ralph D. BARNEY. Media and ethics: principles for moral decisions. United 

States: Wadsworth Thomson Learning, c2002. ISBN 978-0155082564., s. 229 
16 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-8926-7., s. 56 
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1.3.  NOVINÁŘSKÁ ETIKA V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI 

To, jak si etika v české společnosti aktuálně stojí a jaký má vliv na aktuální novinářskou 

tvorbu, budu zjišťovat v kapitole zaměřené na hloubkové rozhovory s novináři. Nyní jen 

stručně nastíním, jakou roli aktuálně etika hraje a proč je důležitá. 

Obecný koncept mediální etiky vychází z předpokladu, že při tvorbě mediálních produktů 

musí výrobce sdělení přijímat rozhodnutí, která nejsou jednoznačně určena mediální 

legislativou dané země.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízí se proto přijatelná, dá se říci etická, a nepřijatelná, tedy neetická, řešení. Souvisí s tím 

takzvaný Potter Box (Potterův graf), s jehož pomocí lze konkrétní jednání nebo jeho 

výsledek vyhodnotit. Autorem je Ralph Potter, který vycházel z toho, že jádrem každého 

mravně určeného jednání je to, jak profesionál: 

a) „definuje situaci, v níž se nachází; 

b) jaké hodnoty v ní rozpozná;  

c) jaké principy k ní vztáhne; 

Obrázek 2 Potterův graf (dostupné z: https://mediaethicsmorning.wordpress.com/2015/02/13/ralph-

benajah-potter-jr/) 

https://mediaethicsmorning.wordpress.com/2015/02/13/ralph-benajah-potter-jr/
https://mediaethicsmorning.wordpress.com/2015/02/13/ralph-benajah-potter-jr/
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d) jaké vlastní závazky při tom řeší.“17  

S postupným rozvojem mediálního trhu a technologií začalo vznikat více a více titulů a také 

se proměňovala etika.  

Změny ve společnosti vnímá jako zásadní i publikace Mass Media Ethics, kterou napsali Lee 

Wilkins a Clifford G. Christians. Píše se v ní o změně paradigmatu, který byl platný ve 20. 

století na nové paradigma žurnalistiky. V dobách tradičního paradigmatu zpravodajství měli 

novináři za úkol: 

1. „hledat pravdu, pokud neexistoval jediný pravdivý pohled na věc, pak prezentovat 

dva pohledy na dané téma; 

2. používat respektované a odborné zdroje; 

3. prezentovat publiku materiál objektivně; 

4. mít na vědomí, že konzumentem obsahu je masové publikum; 

5. komunikace s publikem je pouze jednosměrná.“18 

Nové paradigma žurnalistiky zní podle autorů publikace následovně: 

1. „upozorňuj na problémy a události; 

2. používej svá vlastní zjištění stejně tak jako otevřené zdroje; 

3. filtruj je z pohledu žurnalistiky; 

4. obsahy jsou určené pro spotřebu konkrétními cílovými publiky; 

5. konzumenti následně poskytují zpětnou vazbu.“19 

Jedním z aktuálně nejvíce zásadních a diskutovaných témat je vlastnictví médií nebo také 

oligarchizace médií. Tato problematika by mohla být předmětem samostatné diplomové 

práce, a proto jen stručně několik otázek, které v souvislosti s tímto tématem a etikou 

vyvstávají na veřejnosti. Jak může majitel vydavatelského domu nebo jakéhokoli 

jednotlivého média zaručit, že nebude do obsahu vůbec zasahovat? Jak vnímají samotní 

novináři, ale i čtenáři skutečnost, že zvláště tisk začínají vlastnit vlivní lidé české 

společnosti? Zastávám názor, že i z toho důvodu je potřeba věnovat etice v médiích i 

v současnosti pozornost. 

                                                           
17 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, 327 s. ISBN 80-717-8926-7., s. 55 
18 Volný překlad z EDITED BY LEE WILKINS AND CLIFFORD G. CHRISTIANS. The handbook of mass 

media ethics. New York: Routledge, 2009. ISBN 978-020-3893-043., s. 31 
19 Viz tamtéž, s. 31 
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Já se o to pokusím alespoň touto prací, která lecčím nastavuje zrcadlo aktuální mediální 

scéně a zjišťuje ze strany tvůrců mediálních obsahů, jak se vlastně mediální etika aktuálně 

vyvíjí a kam směřuje.  
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2. ETICKÝ KODEX 

Cílem této kapitoly je poskytnout teoretický podklad a rámec pro analytickou a posléze 

praktickou část diplomové práce. Součástí je sestavit z dostupných odborných zdrojů od 

autorů, kteří se v oblasti médií a žurnalistiky pohybují, dostatečně široký přehled základních 

pojmů týkající se etických kodexů. Nejdříve je potřeba zabývat se samotnými etickými 

kodexy. Prostřednictvím rešerše dostupné literatury představím několik definicí, které se 

snaží co nejkonkrétněji představit etický kodex. Následně se budu zabývat důvodem jejich 

vzniku a předpoklady, které podmiňují jeho existenci. Poté shrnu také očekávání, které tvůrci 

kodexů od těchto nařízení nebo dokumentů mají, případně mohou mít.  

Další podkapitola bude věnována problematice toho, co by obecně etický kodex v mediálním 

prostředí měl obsahovat. Nebude se jednat o subjektivní pocit, ale o souhrn názorů a přístupů 

z dostupných pramenů.  

Následující podkapitola se bude soustředit na samotné počátky a rozvoj těchto závazných 

dokumentů v Česku, ale i v dalších světových zemích. Poslední podčást první kapitoly bude 

věnována zakotvení kodexů v právním kontextu fungování médií, a to jen v České republice. 
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2.1.  DEFINICE ETICKÉHO KODEXU, DŮVOD JEHO VZNIKU, 

PŘEDPOKLAD EXISTENCE A OČEKÁVÁNÍ 

 

2.1.1. Definice etického kodexu  

V této podkapitole nabízím několik vybraných definic etických kodexů z dostupných zdrojů. 

Jak již bylo zmíněno výše, profesní kodexy je možno vnímat jako jednu z forem novinářské 

etiky.20 Dá se říci, že etický kodex v oblasti žurnalistiky je jakýsi soupis pravidel, norem a 

nařízení, kterými by se měl řídit každý novinář působící v médiích. V publikaci Z vůle médií: 

stati k novinářské praxi je etický kodex vymezený jako: „… souhrn pravidel, chování se 

v dané společnosti. Jsou to vlastně základní pravidla slušného chování…“21 V etice má své 

místo také morálka, čest, důstojnost a svědomí.  

Profesní etický kodex definuje publikace Etika médií od Anny Remišové následovně: 

„(Etický kodex) představuje souhrn etických norem a principů, které jsou závazné pro 

každého vykonavatele dané profese. Je kompasem, který vede členy novinářské profese v 

jejich každodenní činnosti k respektování etických požadavků spjatých s novinařinou. 

Porušení etických norem novinářské profese je vnímáno jako přímé poškození pověsti 

profese s důsledkem ztráty důvěry ze strany veřejnosti.“22 

Etický kodex je v publikaci Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou 

definovaný jako dokument zprostředkovávající jasné představy o tom, co je a co není 

v žurnalistice „profesionální“. Kniha přirovnává kodex k zábradlí, kterého by se mohli 

pracovníci mediální oblasti přidržet, když před nimi vyvstane nějaký problém.23  

                                                           
20 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5., s. 85 
21 Z vůle médií: stati k novinářské teorii a praxi. Praha: Hermés, 2006. ISBN 80-903-8520-6., s. 29 
22 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Kalligram, 2010, 312 s. ISBN 978-80-9101-376-8., s. 100 - 101 
23 RUß-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada, 2005. 

ISBN 80-247-0158-8., s. 237 
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Například australská profesní unie Media Entertainment & Arts Alliance (MEAA) a její 

členové, kteří se zabývají žurnalistikou, se zavazují k poctivosti, spravedlnosti, nezávislosti 

a respektování práv druhých lidí.24  

Slovník mediální komunikace odděluje pojem mediální a novinářská etika. První zmíněnou 

nadřazuje, přičemž říká, že se jedná o „… soubor sociálních, respektive profesních norem, 

odrážejících akceptované morální hodnoty, na jejichž základě se definují postupy při práci 

na mediálních produktech, jež jsou v dané době a daném společenském kontextu považované 

za přijatelné a žádoucí, a nároky na tyto produkty, respektive na mediální sdělení, jež média 

nabízejí adresátům.“25 Novinářskou etiku pak autoři publikace vnímají jako součást etiky 

mediální. Jedná se podle nich o „…soubor sociálních, respektive profesních norem, které se 

vztahují k výkonu novinářského povolání, odrážejí akceptované morální hodnoty a na jejichž 

základě se definují postupy při práci na mediálních produktech v této oblasti, zvláště pak 

v oblasti zpravodajství. Novinářská etika spadá do oblasti regulace médií, které se skládá 

z vnější regulace (státem neboli mediální legislativa) a vnitřní regulace, kam spadá právě i 

novinářská etika.“26  

Co se týče samotného etického kodexu, publikace ho vnímá jako soubor explicitně 

formulovaných pravidel, který se vyskytuje v samotném provozu mediální organizace, 

jakožto sociálně závazná pravidla profesně přijatelného jednání.27 Novinářská etika je 

v publikaci formulována obdobně, konkrétně tedy jako „… soubor norem, jimiž se má práce 

žurnalisty v daném dobovém a sociálním kontextu řídit a které se vztahují na výsledek jeho 

práce.“28 

Podle publikace Doing Ethics in Media, existují dva typy kodexů v médiích, které se od sebe 

zásadním způsobem liší. První typ nazývají autoři Code of minimal standards (ve volném 

překladu Kodex minimálních standardů), druhý pak Code of ideal expectations nebo 

                                                           
24 BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika: praktická příručka pro novináře. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-

717-8871-6., s. 32 
25 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8926-7., s. 55 
26 Tamtéž, s. 56 
27 Tamtéž, str. 55 
28 Tamtéž, s. 56 
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„aspirational“ code (ve volném překladu Kodex ideálních předpokladů nebo Aspirační 

kodex).29 V této práci ale nepracuji s podobným rozlišením existujících kodexů.  

2.1.2. Důvod vzniku etických kodexů, předpoklad existence a očekávání 

V publikaci Splichala a Sparkse je obsažena definice, která vymezuje novináře podmínkou, 

že se člověk stává novinářem za předpokladu, že ho tak uznává jeho profesní skupina, a to 

obvykle (ne vždy) po určitém zasvěcení do pracovních postupů.30  

Potřeba mít kodex může vycházet také z etických ideálů, jak uvádí publikace Z vůle médií: 

stati k novinářské teorii a praxi. Jsou jimi: „…pravdivost a počet zodpovědnosti vůči tomu, 

o kom píšeme, jakož i vůči tomu, pro koho píšeme.“31  

Podobně formulované zdůvodnění a opodstatnění existence etického kodexu nabízí i 

publikace Zpravodajství v médiích: „Kodexy chování novinářů (…) se snaží různým 

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

nedostávaly do konfliktu, a stanovit odpovědnost novinářů za jejich činnost.“32 

Slovník mediální komunikace vnímá jako předpoklad pro vznik mediální etiky to, že 

výrobce musí v procesu mediální komunikace, který není určen mediální legislativou, ale 

dovoluje alternativní řešení, z nichž některá jsou přijatelná (etická) a jiná nepřijatelná 

(neetická).33 

2.1.3. Co by měl kodex ukazovat a obsahovat 

Jak bylo již zmíněno výše, velká část odborných publikací předpokládá, že etické kodexy 

budou zahrnovat především taková pravidla chování, která se značně prolínají s takovým 

lidským chováním, které daná společnost obecně vnímá jako správné, solidní a morálně 

vhodné. Neexistuje žádné pravidlo, které by určovalo rozsah etického kodexu, a proto 

                                                           
29 BLACK, Jay. a Chris ROBERTS. Doing ethics in media: theories and practical applications. New York: 

Routledge, 2011. ISBN 978-0-203-82951-6., s. 41 
30 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8926-7., s. 32 
31 Z vůle médií: stati k novinářské teorii a praxi. Praha: Hermés, 2006. ISBN 80-903-8520-6., s. 32 
32 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-

246-1899-9., Příloha 
33 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8926-7., s. 55 
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některá média nebo instituce vytváří stručné několikastránkové kodexy, jiné zase velice 

obsáhlé brožury s detaily novinářské práce.  

Některé odborné knihy věnující se etice médií ale obsahují alespoň etické minimum, které 

by podle nich měl respektovat jakýkoli kodex. Jde o tři základní vize – neškodit ostatním, 

čestnost a účast na společenském dobru.34 

To, co mají kodexy obsahovat, je především otázka pro hloubkové rozhovory v jedné 

z dalších kapitol této práce. Považuji za důležité zeptat se především samotných tvůrců 

mediálních obsahů na to, co podle nich nesmí v kodexu chybět a jaké základní teze a termíny 

by se v něm podle nich vždy měly objevit. 

                                                           
34 REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. Kalligram, 2010, 312 s. ISBN 978-80-9101-376-8., s. 101 
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2.2.  POČÁTKY A ROZVOJ KODEXŮ VE SVĚTĚ A ČESKÉ 

REPUBLICE 

2.2.1. Svět 

Z dostupných zdrojů vyplývá, že historicky první kodex byl zřejmě vytvořen v roce 1868. 

Sestavil ho americký vydavatel Charles A. Dana pro své redaktory a stěžejní byly dvě 

zásady. První byla definována následovně: „Bojuj za svůj názor, ale nemysli si přitom, že 

tento názor je již celá pravda nebo jediná pravda.“ Druhá zásada pak zněla: „Když zjistíš, 

že jsi udělal chybu, neboj se to říci.“35 

Jiné zdroje považují za první etický kodex o zhruba padesát let později sestavený 

francouzský dokument Charta novinářů, který vyšel v roce 1918.36  

Jedním z prvních kodexů na národní úrovni je pak Kánon americké žurnalistiky z roku 1923. 

Následuje etický profesní americký kodex z roku 1926. V roce 1947 pak ve Spojených 

státech amerických vyšla zpráva Komise pro svobodu tisku, která se zaměřila na princip 

svobody a společenské zodpovědnosti tisku.37  

Prvním mezinárodním kodexem se stal v roce 1939 seznam pravidel přijatý Mezinárodní 

federací novinářů.38 Tvořená byla novinářskými organizacemi ze Spojených států 

amerických i zemí západní Evropy. Federace později přijala Deklaraci principů 

novinářského chování.39  

Při rešerši existujících etických kodexů ve světě není možné opomenout dokument americké 

profesní organizace Society of Professional Journalists, fungující ve Spojených státech 

amerických od roku 1909.40 Organizace nesla dříve jméno Sigma Delta Chi. Její první kodex 

byl vypůjčený od American Society of Newspaper Editors v roce 1926.                                

                                                           
35 Z vůle médií: stati k novinářské teorii a praxi. Praha: Hermés, 2006. ISBN 80-903-8520-6., s. 34 
36 GREGŮRKOVÁ, Lucie. Etické kodexy novinářů [online]. In: ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ 

OTÁZKY. Praha, 2012 [cit. 2017-09-03]. Dostupné z: https://www.amo.cz/wp-

content/uploads/2016/01/PSS-Etick%C3%A9-kodexy-novin%C3%A1%C5%99%C5%AF-UNESCO.pdf, s.2 
37 Tamtéž, s. 2 
38 Z vůle médií: stati k novinářské teorii a praxi. Praha: Hermés, 2006. ISBN 80-903-8520-6., s. 34 
39 GREGŮRKOVÁ, Lucie. Etické kodexy novinářů [online]. In: ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ 

OTÁZKY. Praha, 2012 [cit. 2017-09-03]. Dostupné z: https://www.amo.cz/wp-

content/uploads/2016/01/PSS-Etick%C3%A9-kodexy-novin%C3%A1%C5%99%C5%AF-UNESCO.pdf, s.2 
40 Society of Professional Journalists [online]. 2017 [cit. 2017-09-03]. Dostupné z: 

https://www.spj.org/index.asp 

https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Etick%C3%A9-kodexy-novin%C3%A1%C5%99%C5%AF-UNESCO.pdf
https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Etick%C3%A9-kodexy-novin%C3%A1%C5%99%C5%AF-UNESCO.pdf
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Vlastní etický kodex organizace sepsala v roce 1973, který byl posléze revidován v letech 

1984, 1987, 1996 a naposledy v roce 2014.41 Jelikož je má práce zaměřena primárně na 

etické kodexy v českém mediálním systému, jenž podrobněji rozebírá a komentuje příslušná 

kapitola, rozhodla jsem se blíže popsat tento kodex v této podčásti. Dokument Society of 

Professional Journalists je založený na čtyřech hlavních principech, které by podle autorů 

měli dodržovat všichni novináři bez ohledu na mediální organizaci, ve které pracují. Těmito 

základními pilíři jsou: 

a) „hledání pravdy a její publikování a představování veřejnosti – etická žurnalistika 

by měla být přesná, výstižná a férová. Novináři by měli být upřímní a odhodlaní a 

odvážní co se sbírání informací, jejich sdělování a interpretace týče; 

b) minimalizování poškození nebo možného ublížení – eticky správně řízená 

žurnalistika by měla vhodně zacházet se zdroji, kolegy novinářů i veřejností, a to 

proto, že si každá osoba zaslouží být respektována; 

c) jednat nezávisle – základní a nejvyšší povinnost eticky nastavené žurnalistiky je 

služba veřejnosti; 

d) být odpovědný a transparentní – etická žurnalistika znamená převzít zodpovědnost 

za svou práci a být schopný vysvětlit svá rozhodnutí veřejnosti.“42  

 

2.2.2. Česká republika 

V prosinci 1994 se v Praze konala 4. Evropská konference o politice hromadných 

sdělovacích prostředků. Zúčastnění ministři přijali deklaraci, která obsahovala tvrzení, že 

„… novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy např. ve formě etického 

kodexu.“43 V rezoluci konference je navíc řečeno, že kodexy chování mají být přijaty a 

uplatňovány dobrovolně a že „… výkon novinářského povolání je založen zejména na 

                                                           
41 SPJ Code of Ethics. Society of Professional Journalists [online]. [cit. 2017-09-03]. Dostupné z: 

https://www.spj.org/ethicscode.asp 
42 SPJ Code of Ethics. Society of Professional Journalists [online]. [cit. 2017-09-03]. Dostupné z: 

https://www.spj.org/ethicscode.asp 
43 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-

246-1899-9., Příloha 
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základním právu na svobodu projevu, zaručeném článkem č. 10 Evropské konvence o 

lidských právech.“44 

Důležitým obdobím pro rozvoj novinářské etiky v České republice byla léta po roce 1995, 

kdy Česká televize přijala a zveřejnila první etický kodex.  

Co se týče České republiky, prvním oficiálním dokumentem45 stanovujícím na obecné 

rovině zásady správné žurnalistiky byl dokument Syndikátu novinářů České republiky.46 

Jeho valná hromada přijala dne 18. června 1998 otevřený dokument Etický kodex novináře. 

25. listopadu 1999 ho pak aktualizovala správní rada, a to na základě návrhu Komise pro 

etiku při Syndikátu novinářů ČR (vznikla také v roce 1998).47 Tato komise rovněž dohlíží 

na dodržování kodexu samotnými novináři. Více o tomto kodexu bude popsáno v kapitole 

analyzující konkrétní kodexy platné v českém mediálním systému. Dalším významným 

dokumentem je Tiskový kodex, jejímž autorem je Unie vydavatelů. Její valná hromada 

schválila základní dokument pro svou práci 5. září 2000.48 

2.3.  ZAKOTVENÍ KODEXŮ V PRÁVNÍM KONTEXTU FUNGOVÁNÍ 

MÉDIÍ 

V českém právním řádu není zakotven žádný všeobecně platný etický kodex v oblasti médií. 

Nejen z toho důvodu jsem se rozhodla zjistit, jak by takový univerzálně efektivní, využitelný 

a spolehlivý kodex mohl v českém novinářském prostředí vypadat. Jeho konkrétní podoba 

bude nastíněná v závěrečné kapitole, a to na základě hloubkových rozhovorů s českými 

novináři a podnětů od nich.  

Český právní řád spoléhá na konkrétní individuální etické kodexy, které si vypracovává 

každé médium nebo mediální organizace samostatně a většinou nezávisle na ostatních 

médiích. V případě právních sporů a problémů, které vyžadují řešení u soudu, je proto nutné 

posoudit případ individuálně, na základě precedentů nebo jiných zkušeností z mediálního 

                                                           
44 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-

246-1899-9., Příloha 
45 Nezahrnuji konkrétní kodexy různých médií, které byly přirozeně vytvořeny již dříve. 
46 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5., s. 85 
47 Z vůle médií: stati k novinářské teorii a praxi. Praha: Hermés, 2006. ISBN 80-903-8520-6., s. 34 
48 RUß-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada, 2005. 

ISBN 80-247-0158-8., s. 237 
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práva. Podle předního odborníka této problematiky advokáta JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D. 

je mimo jiné nedostatek to, že pojem médií není v českém právním řádu zcela jasně 

definován a mediální právo také nemá jasné hranice. V České republice jsou podle něj stále 

některé nevyřešené otázky, jako například právní odpovědnost médií, ochrana osob a právo 

na ochranu osobnosti. Podle právníka Aleše Rozehnala jsou dalšími stěžejními a 

nedotaženými tématy teorie mediálního práva například státní zásahy do médií a aplikace 

základních lidských práv a svobod do médií. Zvýraznit by se podle něj měly i otázky cenzury 

a zveřejňování utajovaných informací, regulace vysílání a obsah sdělení.49 

V případě sporných situací a možného porušení etických zásad hraje roli Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání. Jedním z jejích proklamovaných poslání je i monitorování 

audiovizuálního vysílání a případné ukládání sankcí za porušení pravidel stanovených 

zákonem nebo jinými příslušnými dokumenty.50 

V oblasti tištěných médií hraje roli kontrolního a dozorujícího orgánu Syndikát novinářů 

České republiky, pod který spadá Komise pro etiku. Zásadním posláním je „… naplňovat 

Ústavu Mezinárodní federace novinářů a závěry deklarací světových kongresů Mezinárodní 

federace novinářů, které se vyhlásily normami profesionálního chování novinářů. Komise 

pro etiku vydává obecná doporučení, konkrétní stanoviska, ale i odsudky k jednotlivým 

případům porušení novinářské etiky při respektování svobody slova, projevu a tisku a také 

práva občana na informace.“51 

    Komise pro etiku je činná na území České republiky. Závěry, které činí, se týkají novinářů 

všech veřejnoprávních i soukromých médií, členů i nečlenů Syndikátu novinářů ČR. 

Základním dokumentem je při tom etický kodex novináře schválený valnou hromadou 

Syndikát novinářů ČR.52  

  

                                                           
49 Václav Moravec: „Mediální právo trpí obrovskou nesourodostí“ [online]. EPRAVO.CZ. 2011 [cit. 2017-

09-03]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vaclav-moravec-medialni-pravo-trpi-obrovskou-

nesourodosti-71864.html%20(20 
50 RRTV: Poslání Rady [online]. [cit. 2017-09-03]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-

rady/index.htm 
51 Syndikát novinářů České republiky, z.s.: Složení komise a stanovy [online]. 2017 [cit. 2017-09-03]. 

Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/slozeni-a-stanovy/ 
52 Syndikát novinářů České republiky, z.s.: Složení komise a stanovy [online]. 2017 [cit. 2017-09-03]. 

Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/slozeni-a-stanovy/ 
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3. DESKRIPTIVNĚ - ANALYTICKÁ ČÁST -  ETICKÉ KODEXY 

V ČESKÝCH MÉDIÍCH 

3.1.  ÚVOD DO KAPITOLY 

Tato kapitola se věnuje vybraným kodexům českého mediálního prostoru platných v roce 

2017. Vybrala jsem kodexy platné jak pro tištěná, tak audiovizuální nebo elektronická 

média. Cílem kapitoly je analyticky srovnat obsah a formu kodexů. Zaměřím se jak na délku 

a rozsah kodexu, tak na datum jeho vytvoření, obsah a další faktory. Nejdříve bych se ráda 

zmínila o problematickém výběru kodexů. Vzhledem k rozsahu této práce není možné 

analyzovat etické kodexy platné pro všechna média působící na českém trhu. Při výběru 

jsem se tedy řídila tím, aby byla zastoupena média s různým typem nosiče, tedy jak tištěná, 

tak audiovizuální i elektronicky vydávaná média. Dalším, dalo by se říci, filtrem pro výběr 

dokumentů byla významnost a čtenost nebo sledovanost daného média. Znamená to, že jsem 

chtěla zahrnout především kodexy platné pro nejznámější a mezi veřejností nejrozšířenější 

tituly, stanice nebo internetové servery. Zásadními kritérii byly samozřejmě i zaměření a 

periodicita. Zahrnula jsem média nebo vydavatelské domy věnující se bulvárním médiím, 

ale také seriózní žurnalistice. Jak již bylo zmíněno, dalším faktorem byla periodicita – 

zahrnula jsem média vysílající a publikující prakticky nonstop, ale také ta, která mají denní, 

ale třeba i týdenní periodicitu.  

Jedním z rozhodujících faktorů byla také veřejnoprávnost, tedy aby byla zastoupená jak 

veřejnoprávní, tak soukromá média, která v Česku existují. Bohužel ne všechna média mají 

svůj etický kodex zveřejněný na internetu a dostupný v plném znění online. Ačkoli jsem 

některé mediální domy a média žádala o poskytnutí kodexu, a to pouze pro studijní a 

akademické účely, vyhovělo jen minimum z nich. Většinou mou žádost rovnou zamítly nebo 

zůstala bez odpovědi. Obdobná situace byla poté u e-mailu s prosbou o rozhovor. K této 

části se ale podrobně vyjadřuji až v příslušné kapitole. Nakonec mám tedy k dispozici 

dvanáct kodexů různých vydavatelských domů, veřejnoprávních médií, tradičních i nových 

médií. Níže je stručně analyzuji v tabulce, která má poskytnout přehled o tom, jak dlouho 

tento kodex platí, kdy byl naposledy aktualizován a všímám si také rozsahu i toho, zda je 

známý autor daného kodexu.  
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3.2.  ANALYTICKÁ ČÁST -  ETICKÉ KODEXY V ČESKÝCH MÉDIÍCH 

Médium/ Vydavatelství Platnost pro 
Datum 

vytvoření 

Datum poslední 

aktualizace 
Zmínění sankcí 

Rozsah (počet 

stran) 

Czech News Center53 

Všechny zaměstnance a 

spolupracovníky 

vydavatelského domu 

leden 2017 leden 2017 Ne 5 

MAFRA54 

Všechny zaměstnance 

tištěných titulů i online 

médií 

7. 6. 2013 13. 3. 2014 Ne 3 

Seznam.cz55 

Redakční etický kodex 

je závazný pro všechny 

redakce společnosti 

není uvedeno není uvedeno Ano 3 

                                                           
53 Kodex částečně dostupný zde: https://www.cncenter.cz/clanek/1325/eticky-kodex, kompletní neveřejné znění jsem získala od CNC pro studijní účely 
54 Kodex dostupný zde: https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756 Ještě existuje vydavatelský kodex: https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=365699 
55 Kodex dostupný zde: https://onas.seznam.cz/cz/eticke-kodexy/eticky-kodex-redakce/, existuje ale také kodex chování na sociálních sítích, který přibližuji níže 



25 

 

Česká televize56 

Všechny stanice, 

zaměstnance a 

spolupracovníky České 

televize 

2003 2003 Ano 48 

Český rozhlas57 

Všechny stanice, 

zaměstnance a 

spolupracovníky 

Českého rozhlasu 

3. 2. 2004 2004 Ano 28 

Syndikát novinářů58 

Závazný pro členy 

Syndikátu, který zároveň 

vyzývá k jeho 

dobrovolnému 

dodržování všechny 

české a moravské 

novináře bez ohledu na 

18. 6. 1998 25. 11. 1999 Ne 2 

                                                           
56 Kodex dostupný zde: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf 
57 Kodex dostupný zde: http://www.rozhlas.cz/rada/legislativa/_zprava/kodex-ceskeho-rozhlasu--789056 
58 Kodex dostupný zde: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 
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jejich členství v 

syndikátu. 

Economia59 

Kodex mediálního domu 

platný pro Hospodářské 

noviny, Aktuálně.cz, 

Ihned.cz 

24. 10. 2011 15. 3. 2015 Ano 3 

Hlídacípes.org 

Server Hlídací pes má 

svou misi, která není 

přímo etickým kodexem 

září 2014 není uvedeno Ne 1 

Extra.cz60 

Pro redaktory tvořící 

obsah pro server 

Extra.cz 

není uvedeno není uvedeno Ne 2 

Neovlivní.cz61 
Disponuje spíše vizí než 

etickým kodexem 
březen 2015 není uvedeno Ne 2 

                                                           
59 Kromě kodexu mediálního domu Economia (http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/kodex-medialniho-domu-economia/), existuje ještě i kratší etický kodex 

(http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/) 
60 Kodex dostupný zde: http://www.extra.cz/extra-cz-zavadi-eticke-desatero-ktere-z-bulvarnich-hyen-definitivne-dela-hlidaci-psy-demokracie 
61 Vize dostupná zde: http://deadlinemedia.cz/projekty/ 
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Parlamentní listy62 
Etický kodex pro 

přispěvatele 
16. 12. 2009 není uvedeno Ano 1 

ATO (Asociace 

televizních 

organizací)63 

Kodex je určen šéfredaktorům, 

redaktorům, novinářům a dalším 

osobám zúčastněným na výrobě a 

vysílání pořadu (dále jen redaktoři), 

kteří působí v oblasti zpravodajství a 

publicistiky členů Asociace 

televizních organizací. 

20. 1. 2009 není uvedeno Ano 20 

                                                           
62 Kodex dostupný zde: http://www.parlamentnilisty.cz/vop/Eticky-kodex-vkladani-prispevku-156847 
63 Televize Nova i Prima FTV nemají své kodexy veřejné, jsou ale členy ATO, která má svůj vlastní kodex: 

file:///C:/Users/Anna/Downloads/eticky_kodex_ato_zpravodajstvi_a_publicistika.pdf 

 

file:///C:/Users/Anna/Downloads/eticky_kodex_ato_zpravodajstvi_a_publicistika.pdf
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3.3.  ANALÝZA ETICKÝCH KODEXŮ V ČESKÉM MEDIÁLNÍM 

PROSTŘEDÍ 

V rámci přípravy na tuto diplomovou práci jsem detailněji procházela velké množství 

kodexů, které platí pro média v českém mediálním systému. Výše jsem shrnula dostupné 

kodexy ve stručné tabulce, jejímž cílem je pouze přehledně ukázat rozdíly mezi jednotlivými 

předpisy.  

V této podkapitole bych ráda u každého kodexu rozvedla informace o něm a zároveň uvedla 

údaje, které do tabulky nebylo možné kvůli rozsahu vložit. Zároveň využiji následující 

prostor pro okomentování unikátností a charakteristik, kterými se vybraný kodex odlišuje od 

ostatních.  

3.3.1.  Odborné organizace a asociace 

Etický kodex mají i dvě odborné oborové organizace. Pro svou práci jsem zvolila Syndikát 

novinářů ČR a ATO, tedy Asociaci televizních organizací.  

• Syndikát novinářů ČR 

Etický kodex syndikátu, který je závazný pro jeho členy a zároveň dobrovolně platný pro 

všechny české a moravské novináře bez ohledu na jejich členství v syndikátu, je sice 

poměrně krátký, ale vystihuje vše, co by měl novinář dodržovat. Zároveň ale vnímám 

některé pasáže jako poměrně neaktuální, další dle mého názoru zcela chybí.  V jedné 

z posledních kapitol této práce proto navrhuji úpravy kodexu a jeden univerzálně platný 

dokument, ve kterém je zahrnuto i pravidlo týkající se vystupování novinářů na sociálních 

sítích. Právě tato oblast mi v kodexu syndikátu chybí.64  

• ATO (Asociace televizních organizací) 

Při rešerši a vyhledávání etických kodexů se mi bohužel nepodařilo najít dokumenty 

několika médií. Mezi nimi je i televize TV Nova s.r.o a FTV Prima spol. s.r.o. Tyto dvě 

společnosti ale jsou součástí, respektive členy, Asociace televizních organizací. ATO je 

zájmovým sdružením právnických osob, která byla založena 1. 3. 1997. 

                                                           
64 Etický kodex. Syndikát novinářů České republiky, z.s. [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 
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ATO má etický kodex, kde je v preambuli výslovně uvedeno: „Pravidla tohoto Kodexu 

musejí být respektována všemi členy ATO jako etické minimum.“65 Z toho důvodu vnímám 

kodex Asociace jako možnou náhradu pro tuto práci, a to za dva etické kodexy dvou 

soukromých televizních společností.  

Je zde zajímavě nazvaná pasáž „Redaktorská čest“, ve které jsou uvedeny všechny zásadní 

právní dokumenty, které nejsou součástí kodexu, ale redaktor by je při své práci měl ctít a 

dodržovat.66 

3.3.2.  Veřejnoprávní média 

Za jedny ze základních a stěžejních etických kodexů v českém mediálním systému považuji 

dva platné pro veřejnoprávní média Český rozhlas a Českou televizi. Právě tyto dokumenty 

mají přirozeně a zcela logicky největší rozsah a pokrývají různé oblasti, kterých se 

novinářská práce a chod daných institucí může dotknout. Nebudu analyzovat každý z nich 

zcela do detailu a spíše než popis toho, co mají, se zaměřím na pasáže a oblasti, které dle 

mého názoru chybí a měly by být do případné aktualizace dokumentu zahrnuty.  

• Česká televize 

V kodexu České televize nejsou uvedena na rozdíl od dokumentů několika soukromých 

médií pravidla, která by měli novináři respektovat při působení na sociálních sítích. Není 

zde psáno, jak by měli redaktoři a spolupracovníci médií vystupovat na jednotlivých 

komunikačních kanálech, ani co přesně není povoleno na sítích publikovat. Je ale potřeba 

dodat, že Kodex České televize schválila Poslanecká sněmovna 2. července 200367, tedy 

zhruba tři čtvrtě roku před tím, než vznikla sociální síť Facebook (únor 200468) a o necelé 

dva roky dříve, než přišla na trh síť Twitter (březen 200669).  

                                                           
65 Etický kodex zpravodajství a publicistiky. Asociace televizních organizací [online]. [cit. 2017-12-17]. 

Dostupné z: http://www.ato.cz/pravni-agenda/samoregulace/eticky-kodex-zpravodajstvi-a-publicistiky, s.1 
66 Etický kodex zpravodajství a publicistiky. Asociace televizních organizací [online]. [cit. 2017-12-17]. 

Dostupné z: http://www.ato.cz/pravni-agenda/samoregulace/eticky-kodex-zpravodajstvi-a-publicistiky, s. 8 
67 ČESKÁ TELEVIZE. Kodex České televize. 2003, 48 s. Dostupné také z: 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf, s. 2 
68 CARLSON, Nicholas. At Last - The Full Story Of How Facebook Was Founded. Business Insider[online]. 

2010-03-05 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-

2010-3 
69 The Real History Of Twitter. CARLSON, Nicholas. Business Insider [online]. [cit. 2017-12-21]. Dostupné 

z: http://www.businessinsider.com/how-twitter-was-founded-2011-4 

http://www.ato.cz/pravni-agenda/samoregulace/eticky-kodex-zpravodajstvi-a-publicistiky
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf
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V kodexu naopak jsou uvedena například pravidla pro natáčení příspěvků70 nebo je zde 

dokonce část týkající se sportovního vysílání,71 o kterém není zmínka ve výše analyzovaném 

kodexu ATO.  

Zajímavá a v porovnání s kodexy jiných médií nestandardní je i pasáž o jazykovém projevu, 

kterým by se opět měli řídit všichni zaměstnanci a externí spolupracovníci České televize.72  

• Český rozhlas 

Stručně se zmíním i o etickém kodexu druhé české veřejnoprávní mediální instituce – 

Českého rozhlasu. Stejně jako v případě Česká televize nemá ani tento kodex pasáž 

věnovanou chování na sociálních sítích. Důvod je obdobný jako u České televize – v době, 

kdy byl etický kodex oficiální cestou schválen poslanci, nebylo ve společnosti, natož 

v prostředí médií, rozvinuté používání sociálních sítí. V Českém rozhlase ale v současnosti 

platí interní nepsané pravidlo inspirované britskou BBC, které tvrdí, že by si redaktoři neměli 

na své profily na sociálních sítích psát nic, co by neřekli s čistým svědomím ve vysílání.73 

Jako jediné médium z analyzovaných kodexů má podkapitolu týkající se vysílání do 

zahraničí.74 Podobně jako veřejnoprávní televizní instituce má i tato rozhlasová část kodexu 

věnovanou péči o archivní fond a charitativní a dobročinné činnosti.75  

  

                                                           
70 Kodex ČT: Čl. 16 Pravidla při natáčení. Česká televize [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-16-pravidla-pri-nataceni/ 
71 Kodex ČT: Čl. 12 Sportovní vysílání. Česká televize [online]. [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-12-sportovni-vysilani/ 
72 Kodex ČT: Čl. 9 Jazykový projev. Česká televize [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-9-jazykovy-projev/ 
73 Toto nepsané pravidlo znám jako zaměstnankyně instituce.  
74 Důležité dokumenty: Kodex Českého rozhlasu. Český rozhlas [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/rada/legislativa/_zprava/kodex-ceskeho-rozhlasu--789056 
75 Viz tamtéž 
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3.3.3.  Komerční média vlastněná soukromníky 

• MAFRA, a.s. 

V případě mediálního domu MAFRA existují tři dokumenty a všechny jsou kodexy. Prvním 

je Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA76 a druhým Vydavatelský kodex 

médií provozovaných společností MAFRA.77 Pro přispěvatele do speciální online sekce 

iDNES.cz Blog platí také speciální pravidla stanovená v Kodexu blogera iDNES.cz78 

z května roku 2007. Nejdříve rozeberu prvně zmíněný předpis. Tento kodex je jedním 

z mála, které explicitně popisují, jak by se zaměstnanci a externisté, kteří se podílejí na 

tvorbě obsahu médií společnosti MAFRA měli chovat na sociálních sítích, konkrétně tedy: 

„Redaktoři a ostatní pracovníci jsou reprezentanty MAFRA, a.s. Jejich vystupování nesmí 

žádným způsobem poškozovat dobrou pověst médií a vydavatelství. Platí to i při publikování 

a působení na sociálních sítích jako jsou blog, Facebook, Twitter atd., kde musejí mít na 

paměti, že budou stále spojováni se značkami, pro něž pracují.“79 

Zároveň platí, že „…žádný člen redakce ani externí spolupracovník nevkládá na sociální 

sítě příspěvky, které mohou být součástí obchodní politiky MAFRA, jako například zisky, 

projektové plány, finanční výsledky a další citlivé obchodní informace, a to i v případě, že 

by chtěl prezentovat svůj osobní pohled na některou z uvedených věcí.“80 

Další zajímavostí je pravidlo týkající se práce zaměstnanců pro jiné médium: „Autorská 

činnost zaměstnanců v jiných médiích, pokud je to soukromá aktivita nevyžádaná vedením 

redakce či vydavatelstvím, musí být předem schválena šéfredaktorem či jím pověřeným 

vedoucím pracovníkem. Taková činnost nesmí nijak ohrozit média skupiny MAFRA. Nesmí 

být vykonávána během pracovní doby. 

                                                           
76 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA. Blog IDNES.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756 
77 Vydavatelský kodex médií provozovaných společností MAFRA, a.s. Blog IDNES.cz [online]. 2013 [cit. 

2017-12-17]. Dostupné z: https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=365699 
78 Blog iDNES.cz: Kodex blogera iDNES.cz [online]. [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: 

https://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=30939 
79 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA. Blog IDNES.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756 
80 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA. Blog IDNES.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756 
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Pokud je působení v jiných médiích vedením redakce schváleno, vždy musí být u jména 

redaktora uvedeno, že je redaktorem příslušného média vydavatelství MAFRA.“81 

Redaktoři a ostatní pracovníci redakcí mají zakázáno podílet se na přípravě PR článků, 

inzertních článků a reklamních kampaní ve prospěch někoho jiného než zmíněné 

společnosti. Také toto pravidlo je z hlediska srovnání s ostatními kodexy výjimečné.  

V říjnu 2013 koupil společnost MAFRA, a.s. koncern Agrofert. V této souvislosti byl 

vytvořen nový kodex nazvaný Vydavatelský kodex médií provozovaných společností 

MAFRA, a.s., který následně schválilo představenstvo společnosti AGROFERT. Jejím 

jediným akcionářem tehdy byl předseda hnutí ANO Andrej Babiš.82  

V roce 2017 začaly postupně vrcholit obavy odborníků i veřejnosti týkající se možného 

ovlivňování obsahu médií společnosti MAFRA Andrejem Babišem. Politik a podnikatel 

jakékoli zásahy popírá, přestože byly postupně zveřejněny zvukové nahrávky, na kterých 

údajně Andrej Babiš hovoří s dnes už bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem. 

Andrej Babiš se společně s AGROFERTem na počátku tohoto majetkového vztahu zavázal, 

že politické zájmy vlastníka nebo jakýchkoliv politických skupin ani mimo mediální 

obchodní aktivity jediného akcionáře nejsou v redakční části médií vydávaných společností 

nijak zohledněny. Přesně to ale zpochybňují postupem času ostatní média a mluví se také o 

postupující oligarchizaci médií. Tento termín je v současnosti i trendem a týká se jak domu 

MAFRA a Andreje Babiše, tak vydavatelského domu Economia, a.s. podnikatele Zdeňka 

Bakaly.  

• Seznam.cz 

Společnost Seznam.cz má jako součást interních dokumentů dokonce tři kodexy, což je 

vůbec nejvíce z analyzovaných médií, vydavatelských domů a společností.  

  

                                                           
81 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA. Blog IDNES.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756 
82 AGROFERT, A.S. Vydavatelský kodex médií provozovaných Společností. 2013. Dostupné také z: 

http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A131010_BOP_KODEX.PDF 
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Jedná se o Etický kodex Seznam.cz83, Redakční etický kodex84 a o Chování Seznam.cz na 

sociálních sítích.85 Všechny tři jsou veřejné a dostupné v online podobě. První zmíněný 

dokument je zajímavý v tom, že zmiňuje i závazek zaměstnavatele: „Zaměstnavatel se 

zavazuje dodržovat právní předpisy garantující zaměstnancům takové pracovní podmínky a 

prostředí, které umožňují bezpečný výkon práce, včetně předcházení stresu spojeného s 

prací.“86 

Poměrně unikátní je i to, že je v souboru pravidel zmíněná také bezpečnost ve virtuálním 

prostředí: „Zaměstnanci dbají na bezpečností ochranu při používání IT systémů a 

zpracování dat.“87 

Zajímavé také je, že společnost Seznam má i svou vlastní Etickou komisi. Její fungování, 

cíle a úkoly jsou v kodexu jasně vymezeny: „Pro řešení situací, kde hrozí nebo již nastala 

kolize s Etickým kodexem, je zřízena Etická komise jmenovaná statutárním orgánem 

zaměstnavatele. Členem Etické komise nesmí být člen statutárního či dozorčího orgánu 

zaměstnavatele. Oznámení by mělo obsahovat zejména následující údaje: identifikaci osob 

podezřelých z protiprávního jednání a všech osob zúčastněných na tomto jednání, popis 

protiprávního jednání, případné důkazy o protiprávním jednání, jiné konkrétní poznatky 

podporující podezření z protiprávního jednání.“88 Oznámení je možné podat i anonymně. 

Otázkou ale je, nakolik je tento systém vnímán pracovníky negativně jako svým způsobem 

donášení.  

Velice unikátní z hlediska etických zásad ve společnosti Seznam je, že existuje samostatný 

předpis vymezující pravidla chování na sociálních sítích. Ačkoli je krátký, vystihuje základní 

požadavky společnosti na to, jak by se zaměstnanci měli a neměli na sociálních sítích 

vyjadřovat. Základní pravidla jsou poměrně intuitivní a založené na logice jednání 

                                                           
83 Etický kodex Seznam.cz. Seznam.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://onas.seznam.cz/cz/eticky-kodex-seznam-cz.html 
84 Redakční etický kodex Seznam.cz. Seznam.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://onas.seznam.cz/cz/eticke-kodexy/eticky-kodex-redakce/ 
85 Kodex chování Seznam.cz a Seznamáků na sociálních sítí [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://onas.seznam.cz/cz/eticke-kodexy/kodex-socialni-sit/ 
86 Etický kodex Seznam.cz. Seznam.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://onas.seznam.cz/cz/eticky-kodex-seznam-cz.html 
87 Etický kodex Seznam.cz. Seznam.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://onas.seznam.cz/cz/eticky-kodex-seznam-cz.html 
88 Etický kodex Seznam.cz. Seznam.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://onas.seznam.cz/cz/eticky-kodex-seznam-cz.html 
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vyplývající z pracovněprávního vztahu. Zároveň ale kodex upozorňuje na to, aby byli 

zaměstnanci opatrní a dodrželi mlčenlivost. „Pokud známe citlivá firemní data, dopředu 

víme, jaké služby vyvíjíme a jak vypadají, víme, že žádná z těchto informací nepatří na naše 

osobní profily na sociálních sítích. Interní firemní informace nikdy nekomunikujte sami. 

Řešíme je nejprve v rámci PR, chráníme soukromí svých kolegů a máme na paměti dobré 

jméno firmy,“89 uvádí se v kodexu.  

Krátce také okomentuji redakční etický kodex Seznam.cz. Je zde zmíněné například právo 

na autorizaci textu. Seznam.cz neposkytuje dopředu redakční materiály k autorizaci. Pokud 

je o to výslovně požádán, může redaktor dopředu sdělit obecné okruhy otázek, které chce s 

dotazovanou stranou řešit.90 

• Economia, a.s. 

Stejně jako v případě společnosti MAFRA má i společnost Economia ve svých dokumentech 

vymezen vztah většinového vlastníka firmy podnikatele Zdeňka Bakaly a obsahu, který 

Economia tvoří. „Jsme si vědomi konfliktu zájmů, který je dán tím, že jsme sami součástí 

mediálního průmyslu, který je významnou součástí ekonomiky, a také tím, že většinový 

akcionář vydavatelství Economia podniká v dalších odvětvích ekonomiky. Tento konflikt 

zájmů nesmí nikdy vést k tomu, abychom se těmto problematikám vyhýbali, psali o nich z 

důvodu konfliktu zájmů méně nebo jinak, než píšeme o jiných odvětvích. Naší profesionální 

povinností je o nich psát ve stejném rozsahu, jako by tento konflikt zájmů neexistoval. Není-

li to zcela zřejmé ze samotného článku, vždy na konflikt zájmů explicitně upozorníme.“91 

Je zde také přesně vymezený vztah mezi redakcí a inzertním oddělením: „Inzertní části 

deníku jsou zřetelně odlišeny od redakčních. Redaktoři se nepodílejí na náboru inzerce. 

Redaktor nesmí slibovat článek výměnou za inzerci.“92 Na rozdíl od jiných analyzovaných 

vydavatelství a médií je v Economii výslovně vyloučena autorizace rozhovoru. Zároveň je 

vymezeno, co je ještě přípustné a co už je v tomto případě za hranicí.  

                                                           
89 Kodex chování Seznam.cz a Seznamáků na sociálních sítí [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://onas.seznam.cz/cz/eticke-kodexy/kodex-socialni-sit/ 
90 Redakční etický kodex Seznam.cz. Seznam.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://onas.seznam.cz/cz/eticke-kodexy/eticky-kodex-redakce/ 
91 ECONOMIA, A.S. Etický kodex vydavatelství Economia. Praha, 2011, 3 s. Dostupné také z: 

http://economia.ihned.cz/403/1109/file/, s. 1 
92 Viz tamtéž, s. 2 
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„Redakce neuznává institut autorizace rozhovoru. Pravidla vedení každého rozhovoru 

domluví redaktor s interviewovaným předem. Redaktor nedovolí dodatečné zásahy do textu 

rozhovoru, které mají jiný než zpřesňující charakter. Zhlédnutí textu rozhovoru 

interviewovaným před publikací je však zdvořilostí.“93 

• ParlamentníListy.cz 

S webem Parlamentní listy jsem se snažila navázat kontakt několikrát. Hlavním důvodem 

byla snaha o získání respondenta pro můj pozdější výzkum, který spočívá v hloubkových 

rozhovorech s novináři. Ačkoli jsem kontaktovala několik zástupců tohoto webu, neobdržela 

jsem žádnou odpověď. V jednom případě šlo o zamítavou reakci. Zástupce média jsem 

chtěla mimo jiné požádat i o zaslání etického kodexu platného pro jejich práci. Kodex 

s názvem Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz94 uveřejněný na webu 

se totiž nevztahuje na samotné redaktory Listů, ale na přispěvatele webu spíše z řad 

veřejnosti. 70% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s., která internetové médium provozuje, 

vlastní společnost WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED podnikatele 

a senátora Iva Valenty.  

Tento politik byl zvolen do horní komory Parlamentu 18. 10. 2014 za Stranu soukromníků 

České republiky a jeho mandát končí až v roce 2020. Nejen z toho důvodu by podle mého 

názoru měla redakce mít jasně vymezený statut a kodex veřejný na svém webu.  

• CZECH NEWS CENTER a.s. 

Kodex platný pro média společnosti Czech News Center je neveřejný, po domluvě se 

zástupcem firmy se mi dokument podařilo získat pro studijní účely. Není proto v příloze této 

práce, aby nebyl dále veřejný. Jako jediný ze všech analyzovaných předpisů obsahuje termín 

„compliance program“, kterým se podle autorů kodexu rozumí „…vnitřní předpis, který je 

závazný pro všechny zaměstnance, a na něj navazující procesy, činnosti a dokumenty, jejichž 

                                                           
93 ECONOMIA, A.S. Etický kodex vydavatelství Economia. Praha, 2011, 3 s. Dostupné také z: 

http://economia.ihned.cz/403/1109/file/, s. 3 
94 Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz. ParlamentniListy.cz [online]. [cit. 2017-12-

17]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/vop/Vseobecne-podminky-pouzivani-sluzby-

ParlamentniListy-cz-156575 

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ivo-Valenta-60859
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cílem je zajistit soulad činnosti společnosti a zaměstnanců s právními předpisy a zejména 

předcházet trestné činnosti, která by byla přičitatelná společnosti.“95 

Dokument také apeluje na své zaměstnance v tom slova smyslu, že „…základním cílem 

společnosti je být v současnosti i do budoucna nejsilnější multimediální společností České 

republiky.“96 Takovýto apel a výzvu žádné jiné médium takto explicitně nemá ve svém 

kodexu uvedeno. 

V části nazvané Normy chování zmiňuje vedení společnosti zásadu, že „zaměstnanci musí 

respektovat obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace společnosti CZECH NEWS 

CENTER a.s. a třetích stran“. 97 I v tomto případě je to poprvé, co jsem takovýto závazek 

viděla napřímo definovaný v etickém kodexu. 

• eXtra.cz 

Pro analýzu jsem vybrala také několik vydavatelských domů nebo médií, které se řadí mezi 

bulvární. Vybrala jsem proto výše zmíněnou mediální společnost Czech News Center a.s., 

která vydává tituly Blesk, Aha! a další. Provozuje tedy nejčtenější98 tituly na českém 

mediálním trhu. Server eXtra.cz provozovaný společností Extra Online Media s.r.o. je podle 

slov firmy druhým nejčtenějším bulvárním webem v České republice.99  

Server eXtra.cz má na svých webových stránkách zveřejněný etický kodex, takzvané 

desatero, ve kterém jsou uvedené základní morální zásady, které se redaktoři zavazují 

respektovat. Jsou zde obecná pravidla, ale narazila jsem i na jedno poměrně neobvyklé, které 

se týká informování čtenářů o aktuálních trendech ve společnosti. „Nepodporujeme zdraví 

závadné trendy. eXtra.cz nikdy nebude pozitivně psát o módních ani jiných trendech, které 

podle lékařů nebo odborníků mohou poškodit zdraví.“100 

                                                           
95 Etický kodex společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Praha, 2017, 5 s., str. 2 
96 Etický kodex společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Praha, 2017, 5 s., str. 2 
97 Viz tamtéž, s. 5 
98 UNIE VYDAVATELŮ. Media projekt 1. 4. 2017 - 30. 9. 2017 [online]. Unie vydavatelů, 10 s. [cit. 2017-

12-17]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Media%20projektu%20za%202_%20a%203_%20%C4%8Dtvrtle

t%C3%AD%202017.pdf, s.2 
99 EXtra.cz: O nás [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://www.extra.cz/o-nas 
100 EXtra.cz zavádí etické desatero, které z bulvárních hyen definitivně dělá hlídací psy demokracie! Zdroj: 

http://www.extra.cz/extra-cz-zavadi-eticke-desatero-ktere-z-bulvarnich-hyen-definitivne-dela-hlidaci-psy-

demokracie [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://www.extra.cz/extra-cz-zavadi-eticke-desatero-

ktere-z-bulvarnich-hyen-definitivne-dela-hlidaci-psy-demokracie 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Media%20projektu%20za%202_%20a%203_%20%C4%8Dtvrtlet%C3%AD%202017.pdf
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/Media%20projektu%20za%202_%20a%203_%20%C4%8Dtvrtlet%C3%AD%202017.pdf
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3.3.4.  Nové nezávislé projekty 

Do rozboru kodexů jsem se rozhodla zařadit i dva poměrně nové projekty zaměřené na 

nezávislou a investigativní žurnalistiku.  

• Hlídacípes.org 

Server Hlídací pes vznikl v roce 2014 a jde o první projekt Ústavu nezávislé žurnalistiky. 

Etický kodex přímo veřejný není, na webu je ale možné najít hlavní zásady, kterými se 

redakce i celý projekt řídí: 

 „Nezávislost, objektivní přístup, profesionalita. 

 Spolupráce s nevládními organizacemi, profesními svazy či zájmovými spolky. 

 Využití moderních mediálních metod a postupů včetně datové žurnalistiky. 

 Podpora vybraných projektů novinářů, kteří nepracují pro náš ústav. 

 Spolupráce se všemi médii, která o naše zjištění a analýzy projeví zájem. 

 Vzdělávání mladých novinářů.“101 

Právě poslední zmíněný závazek je v porovnání s dalšími závazky českých médií poměrně 

unikátní. Málokteré má takto oficiálně uvedeno, že se snaží o vzdělávání mladších kolegů 

vstupujících do oboru.  

• Neovlivní.cz 

Server zaměřený na investigativní žurnalistiku funguje od března 2015. Přispěvatelé a autoři 

příspěvků mají svůj vlastní etický kodex, který není v celém rozsahu zveřejněný v online 

podobě. Níže ale zmiňuji několik zásad, které prezentují servery jako zásadní: 

„Smyslem naší práce je přinášet lidem dosud neznámé zprávy, vysvětlovat nepopsané, 

hledat nové trendy a třídit informace na ty důležité a ty druhé. Rádi zkoušíme věci jinak 

a hledáme limity, které odliší od ostatních a naznačí nový směr. U zpráv si hlídáme pravdu 

a nezávislost, při práci pro klienty ctíme spolehlivost a kvalitu; věříme, že je to cesta 

k důvěryhodnosti. Snažíme se naslouchat a pomáhat dobrým věcem; a kdykoli 

jsme na pochybách, co je dobré a správné, respektujeme „selský rozum“.102 

                                                           
101 Mise. HlídacíPes.org [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: https://hlidacipes.org/mise-3/ 
102 Projekty. Deadlinemedia [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://deadlinemedia.cz/projekty/ 
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Právě selský rozum je zmiňován v souvislosti s tvorbou obsahu vůbec poprvé.   
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3.4.  ETICKÉ KODEXY PLATNÉ V ZAHRANIČÍ 

Pro srovnání českého a dalšího prostředí jsem se rozhodla zařadit i kapitolu věnovanou 

etickým kodexům v několika dalších zemích. Ačkoli se respondentů v rozhovorech 

neplánuji primárně ptát na jejich názor na zahraničí a zahraniční média, rozhodla jsem se 

pro úplnost a celistvost zařadit oproti tezi i přehled etických kodexů platných v jiných 

zemích. Dle mého názoru jsou pro Českou republiku v mediálním vývoji důležité sousední 

státy (Německo, Slovensko) a také Francie, Velká Británie a Spojené státy americké. 

Zaměřím se tedy na kodexy pocházející z profesních organizací, dá se říci obdobných 

institucí jako je v Česku Syndikát novinářů. V této kapitole čerpám mimo jiné z webu 

Accountable Journalism, který nabízí aktualizované informace o kodexech a etice v médiích 

různých zemí světa.103 Čerpám také z internetové stránky EthicNet, kde jsou do anglického 

jazyka přeložené kodexy hlavně z evropských zemí a také států bývalého Sovětského 

svazu.104 V případě každého ze zmíněných států představuji vždy několik kodexů, které se 

mi v rešerši podařilo dohledat a provést jejich rozbor.  

3.4.1. Slovensko 

Slovenští novináři mají k dispozici hned několik zastřešujících organizací. První z nich je 

Asociácia na ochranu novinárskej etiky (AONE).105 Na webu Asociace je uvedeno, že první 

kodex určený čistě pro slovenské novináře byl vytvořen v roce 1990. V informačním 

přehledu je také řečeno, že byl dokument vytvořený na základě dohody a souhlasu několika 

dalších oborových organizací a institucí, mezi nimi Asociácie vydavateľov tlače, 

Slovenského syndikátu novinárov a Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) 

reprezentující internetová média. Etický kodex zveřejněný na stránkách asociace AONE si 

klade za cíl poskytnout závazné etické standardy pro novinářskou práci.106  

                                                           
103 Accountable Journalism. Accountable Journalism [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://accountablejournalism.org/ethics-codes 
104 Codes by country. EthicNet [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://ethicnet.uta.fi/codes_by_country 
105 Dokumenty: Asociácia na ochranu novinárskej etiky [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://www.aonesr.sk/dokumenty/ 
106 TLAČOVO-DIGITÁLNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Etický kodex. 2011, 8 s. Dostupné také 

z: http://trsr.sk/wp-content/uploads/Eticky_kodex.pdf 
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Jak již bylo zmíněno výše, vlastní etický kodex má i Slovenský syndikát novinárov. Tyto 

dva kodexy se od sebe ale téměř vůbec neliší. Podle zveřejněného seznamu k němu 

přistoupilo 17 audiovizuálních i tištěných médií a také třeba vysokoškolské fakulty nebo 

státní instituce.107 Na podrobný rozbor tohoto kodexu není v této práci příliš prostor, zmíním 

se ale krátce o bodech dokumentu, které mě zaujaly a překvapily. Zajímavé je, že se kodex 

vztahuje i na bloggery, kameramany, a další autory, kteří se podílejí na obsahu zveřejněném 

na internetu.108 

Na rozdíl od kodexů v českém mediálním systému jsem zde narazila i na pravidlo znějící: 

„Novinár nesmie vydávať svoje staršie dielo za nové.“ V dalších kodexech je regulováno 

plagiátorství, není ale formulováno ve vztahu novináře a jím dříve vytvořených obsahů. 

Detailněji popsané zásady ohledně plagiátorství nabízí také pasáž Novinár a kolegovia, kde 

se uvádí: 

1. „Novinár nesmie vydávať cudzí text, fotografiu či iné dielo alebo záznam za vlastné. 

2. Ak chce novinár uverejniť rovnaký alebo podobný príspevok vo viacerých médiách, musí 

na to médiá upozorniť. 

3. Novinár má povinnosť odhaľovať a zverejňovať neetické a protiprávne konanie svojich 

kolegov.“109 

3.4.2. Německo 

V této podkapitole se zmíním pouze o jednom německém etickém kodexu – jedná se o 

takzvaný Tiskový kodex (Pressekodex), určený především pro tištěná média. Je vytvořený 

Německou tiskovou radou (Deutscher Presserat110). První novodobý etický kodex vytvořila 

Německá tisková rada (založená 20. listopadu 1956) v roce 1973, 12. prosince byl předán 

tehdejšímu spolkovému prezidentovi Gustavu Heinemannovi.111 

                                                           
107 Etický kódex novinára. Slovenský syndikát novinárov [online]. 2011 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/ 
108 Etický kódex novinára. Slovenský syndikát novinárov [online]. 2011 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/, článek I Zámer 
109 Viz tamtéž 
110 Presserat: Presserat [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://presserat.de/presserat/ 
111 ČERNIKOV, Dmitrij. 50 let Německé tiskové rady a potřeba reformy jejího tiskového kodexu. Praha, 

2007, 83 s. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/23214/. Bakalářská. Univerzita Karlova. 

Vedoucí práce PhDr. Václav Moravec, Ph.D., s. 24 
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Poslední aktualizace pochází z 13. 3. 2013.112 Dokument je rozdělený do 16 sekcí, v každé 

z nich se nachází další části označené jako směrnice. Zajímavá je například sekce 11, kde se 

redaktorům doporučuje vyvarovat se nevhodnému senzacechtivému zobrazování násilí, 

brutality a utrpení.113   

Na rozdíl od českých kodexů jsem zde poprvé viděla podrobně vypsané zásady, jak by měla 

média informovat v případě ochrany osobnosti o onemocněních, sebevraždách nebo 

například životních výročích.114 Poměrně neobvyklá je také pasáž o referování o 

zdravotnických tématech, a to především o těch, které se přímo týkají lidského zdraví. 

V kodexu je uvedeno, že by zprávy spadající do této oblasti neměly působit zbytečně 

senzacechtivě, aby u čtenářů nevyvolávaly zcela nereálné naděje nebo obavy o jejich zdraví. 

Zároveň je zde zmíněno i to, jak by měli novináři informovat o výsledcích výzkumů, a to 

zejména těch nových, a ne mnohokrát opakovaných, a tudíž dostatečně neprověřených. Platí 

také, že nová lékařská zjištění by neměla být prezentována jako nezvratná a konečná.115  

3.4.3. Francie 

Z dalších evropských zemí jsem pro svůj přehled zahraničních kodexů vybrala Francii. 

V této západoevropské zemi jsou celkem tři instituce116, které se zaměřují na žurnalistiku. 

První je Syndicat général des journalistes (FO)117, druhou Union syndicale des journalistes 

(CFDT)118 a třetí Syndicat national des journalistes (SNJ-CGT), který má na svých 

internetových stránkách uvedeno, že je prvním syndikátem novinářů ve Francii.119 Server 

EthicNet zveřejnil na svém webu anglický překlad jednoho z kodexů, který je titulován jako 

Charta profesionálních povinností francouzských novinářů.120 

                                                           
112 Pressekodex [online]. PRESSERAT. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.presserat.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dateien/Pressekodex13english_web.pdf, s. 2 
113 Pressekodex [online]. PRESSERAT. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.presserat.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dateien/Pressekodex13english_web.pdf, s. 8 
114 Pressekodex [online]. PRESSERAT. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.presserat.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dateien/Pressekodex13english_web.pdf, s. 7 
115 Viz tamtéž, s. 10 
116 France. EthicNet [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://ethicnet.uta.fi/country/france 
117 Le Site du Syndicat general de journalistes [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://journalistesfo.fr/ 
118 CFDT - Journalistes: Actualités [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://www.journalistes-cfdt.fr/ 
119 Syndicat National des Journalistes [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://www.snj.fr/ 
120 Charter of the Professional Duties of French Journalists. EthicNet [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://ethicnet.uta.fi/france/charter_of_the_professional_duties_of_french_journalists 
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Jedná se o stručný seznam základních pravidel a nařízení. Stejně jako v případě jednoho ze 

slovenských kodexů je i v tomto uvedeno, že by se novináři neměli dopouštět plagiátorství 

a zajímavé je, že jedno ze stěžejních pravidel se týká spravedlnosti – „Novinář respektuje 

spravedlnost a je pro něj jednou z hlavních priorit,“ uvádí se v kodexu.121 Neobvyklé je 

poslední zmíněné tvrzení: „Novinář si neplete svou roli s rolí policisty.“122 

3.4.4. Velká Británie 

Britská organizace novinářů se nazývá National Union of Journalists (NUJ) a funguje od 

roku 1907. Podle zveřejněných informací patří mezi největší odborové organizace a svazy 

pro novináře na světě. Je určená více než 35 různým profesím, které se do mediální oblasti 

řadí, mezi nimi například editoři, přispěvatelé, zahraniční reportéři a mnoho dalších.123 Na 

rozdíl například od německého Tiskového kodexu je tento kodex chování velmi stručný.124 

Naposledy byl aktualizován v únoru 2013.125 Uvádí se v něm, že by měl novinář za každou 

cenu ctít a dodržovat svobodu médií, podobně jako v dalších českých a zahraničních 

kodexech je i zde řečeno, že není povoleno, aby se novinář obohacoval nebo měl osobní 

prospěch z informací, které obdržel v rámci své profese a použil je pro svou potřebu ještě 

před jejich zveřejněním.126  

3.4.5. Spojené státy americké 

Z amerických profesních organizací jsem vybrala Society of Professional Journalist (SPJ), 

která vznikla v roce 1909. Hlavní sídlo má tato instituce ve státě Indiana, konkrétně ve 

městě Indianopolis.127 Mottem této instituce je zlepšovat a ochraňovat žurnalistiku. 

                                                           
121 Charter of the Professional Duties of French Journalists. EthicNet [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

http://ethicnet.uta.fi/france/charter_of_the_professional_duties_of_french_journalists 
122 Viz tamtéž 
123 About. National Union of Journalists [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.nuj.org.uk/about/ 
124 NUJ Code of Conduct. National Union of Journalists [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.nuj.org.uk/about/nuj-code/ 
125 NUJ Code of Conduct. National Union of Journalists [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.nuj.org.uk/documents/nuj-code-of-conduct/ 
126 Viz tamtéž 
127 About SPJ: Headquarters Staff. Society of Professional Journalists [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné 

z: https://www.spj.org/hq.asp 
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Etický kodex SPJ byl naposledy revidován 6. září 2014.128 Spíše než striktně daný soubor 

pravidel ho mají novináři vnímat jako návod, který je má přimět převzít odpovědnost za své 

jednání, publikované příspěvky a informace, a to bez ohledu na typ média. Autoři kodexu 

doporučují číst ho jako jeden celek, zastávají totiž názor, že by se jednotlivé pasáže neměly 

vytrhávat z kontextu.129  

Celý text je rozdělený do pěti částí, a to včetně preambule. Jednotlivé pasáže nejsou 

pojmenované heslovitě, jde spíše o konkrétní obecná pravidla, která by měli novináři 

respektovat. Obsahuje tedy následující čtyři pokyny: 

- „hledej pravdu a prezentuj ji; 

- minimalizuj škodu; 

- jednej nezávisle; 

- buď odpovědný a transparentní.“130 

Jednotlivé kategorie jsou následně doplněné o podrobnější vysvětlení. Vybrala jsem z nich 

několik tvrzení, která se mi zdají poměrně neobvyklá a která se v doteď analyzovaných 

kodexech vůbec nebo ne příliš často a takto explicitně objevovala.   

„Poskytni kontext. Věnuj speciální pozornost nesprávnému nebo klamavému popisu, 

přílišnému zjednodušování, předběžnému nahlížení na téma nebo shrnování příběhu.“ 

„Poskytni svým čtenářům nebo divákům přístup k materiálu, ze kterého jsi čerpal/a, vždy 

když je to relevantní a vhodné.“ 

„Na dotazy čtenářů nebo diváků týkající se přesnosti, jasnosti a spravedlnosti odpovídej 

rychle.“ 

3.4.6. Severní Evropa 

Po konzultaci s vedoucí práce jsem se rozhodla zařadit i několik kodexů severských 

evropských zemí. Vybrala jsem konkrétně Dánsko a Švédsko, a to z toho důvodu, že jsou 

                                                           
128 SPJ Code of Ethics. Society of Professional Journalists [online]. 2014 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.spj.org/ethicscode.asp 
129 SPJ Code of Ethics. Society of Professional Journalists [online]. 2014 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.spj.org/ethicscode.asp 
130 SPJ Code of Ethics. Society of Professional Journalists [online]. 2014 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.spj.org/ethicscode.asp 
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jejich kodexy snadno přístupné i v anglickém jazyce a jedná se o dokumenty, které platí 

nejen pro tisk, ale zároveň pro audiovizuální média.  

3.4.6.1. Dánsko 

Dánsko má Národní kodex chování, který je rozdělený do třech hlavních částí – správné 

informace, čeho by se měli novináři vyvarovat a referování týkající se soudů a soudních 

procesů.131 Jedná se o právně ukotvený dokument, který byl přijat dánským parlamentem a 

Národním svazem novinářů (Dansk Journalistforbund) v roce 1992.132 Hlavním cílem je 

přitom zachovat svobodu slova a projevu a také zaručit svobodný přístup k tisku. Dánská 

oborová organizace má následně ještě vlastní pravidla.133 Asi nejzajímavější část kodexu se 

týká informování o soudních procesech. Níže vybírám jednu z pasáží. 

„Zmínka o rodinné historii jednotlivce, o jeho zaměstnání, rase, národnosti, vyznání nebo 

členství v různých organizacích by mělo být zmiňováno pouze v případě, kdy to přímo souvisí 

s daným případem.“134 

3.4.6.2. Švédsko 

Etický kodex platný ve Švédsku byl přijat už původně v roce 1978, v aktualizované podobě 

pak tamní Tiskovou radou v září 1995. Rada se sestává z Klubu vydavatelů 

(Publicistklubben), Švédské asociace novinářů (Swedish Journalists´Association), Švédské 

unie vydavatelů tisku (Svenska Tidningsutgivareföreningen), Švédské televize (Sveriges 

Television), Vzdělávacího radia (Utbildningsradion) a také z Unie rozhlasového vysílání 

(Radioutgivareförening).135 

Kodex je rozdělený do několika částí třech hlavních oddílů – pravidel publicity, 

profesionálních pravidel a pravidel proti editoriálním zásahům týkající se například 

marketingových a propagačních záležitostí. Pro tuto práci vybírám pasáž z prvního oddílu, 

který se týká použití fotografií.  

                                                           
131 Ethicnet: The National Code of Conduct. Ethic Net [online]. [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: 

http://ethicnet.uta.fi/denmark/the_national_code_of_conduct 
132 Code of Conduct for Denmark. Accountable Journalism [online]. [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: 

https://accountablejournalism.org/ethics-codes/denmark-code-of-conduc 
133 The Danish Union of Journalists [online]. [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: https://journalistforbundet.dk/dj-

english 
134 Code of Conduct for Denmark. Accountable Journalism [online]. [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: 

https://accountablejournalism.org/ethics-codes/denmark-code-of-conduc 
135 Sweden: CODE OF ETHICS FOR THE PRESS, RADIO AND TELEVISION. IGutenberg [online]. [cit. 

2017-12-21]. Dostupné z: http://www.igutenberg.org/codsuec.html 
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„Vytváření montáže, retušování obrázků pomocí online nástrojů nebo jiné zacházení 

s obrázky a fotografiemi by nemělo čtenáře nebo diváka zmýlit nebo oklamat. Vždy je 

potřeba u materiálu uvést, zda s ním bylo nějakým způsobem manipulováno či zda byla 

pozměněna jeho původní podoba.“136  

                                                           
136 Ethicnet: Code of Ethics for the Press, Radio and Television. Ethic Net [online]. [cit. 2017-12-21]. 

Dostupné z: http://ethicnet.uta.fi/sweden/code_of_ethics_for_the_press_radio_and_television 
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4. EXPERTNÍ ROZHOVORY S NOVINÁŘI 

V této fázi své diplomové práce se dostávám k praktické analytické části zaměřené zejména 

na posouzení a zhodnocení teoretických podkladů z předchozích kapitol v praxi. Informace 

z odborných publikací, dokumentů a samotných etických kodexů budu konfrontovat 

s reálnými názory a myšlenkami samotných aktérů v mediální oblasti. Jsem toho názoru, že 

nejlepší možnost, jak posoudit efektivitu, účinnost a platnost etických kodexů v běžném 

novinářském prostředí je vyzpovídat na toto téma novináře. Pro tento krok jsem zvolila 

kvalitativní metodu výzkumu médií, konkrétně pak hloubkové polostrukturované 

individuální rozhovory.  Více o metodě i svém postupu při zjišťování informací poskytuji 

níže.  

4.1.  VOLBA METODY 

Pro tuto část práce jsem zvolila kvalitativní metodu dotazování, tedy polostrukturovaný 

hloubkový rozhovor. Tento způsob jsem zvolila z toho důvodu, že se domnívám, že je při 

něm možné získat velké množství informací, které jsou čerpány částečně na základě předem 

stanovených a definovaných otázek, dílem ale také samotným rozhovorem, při kterém je 

možné nechat respondenta říci k problematice více a úžeji se zabývat otázkami, které jsou 

mu blízké a má potřebu se k nim více vyjádřit. Nejdříve ale obecněji ke kvalitativní formě 

výzkumu.  

Kvalitativní metoda výzkumu se primárně ptá otázkou Jak?. Spadají sem například 

ohniskové skupiny (focus group), zúčastněná pozorování nebo hloubkové rozhovory. 

Charakteristickým prvkem je, že nejsou standardizované, jako je tomu u opačně vedených 

kvantitativních metod. Interakce výzkumníka a zkoumaného má vždy odlišnou podobu na 

základě unikátního průběhu a reakcí objektu. Kvalitativní metody vycházejí 

z interpretativního paradigmatu, mezi jehož teze patří kromě jiného přesvědčení, že realita 

je ve své podstatě symbolická a že je výsledkem sociální konstrukce jedinců.137 O 

kvalitativních metodách tedy platí, že vycházejí z představy, že poznání se odehrává na 

základě interpretace a je vždy subjektivní povahy. Výzkumník je podle nich nedílnou 

                                                           
137 TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-683-4, s. 18-19 
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součástí výzkumu a je nezastupitelný. Vykazují menší replikovatelnost, než je tomu u 

kvantitativních metod, to znamená, že změna výzkumníka značí i pravděpodobnou změnu 

výsledků. Kvalitativní metody bývají označovány jako konstruktivistické, interpretativní a 

reflexivní a používají spíše induktivní metodu.138 Na rozdíl od kvalitativních přístupů, které 

vycházejí především z otázky „Kolik?“ a řadí se mezi ně různé typy dotazníkových šetření 

a psychologických experimentů.139  

4.1.1. Výzkumný rozhovor 

Výzkumný rozhovor je specifickou, uměle navozenou sociální situací, která vzniká na popud 

tazatele. Jedná se o kontextově zakotvený interaktivní proces získávání dat o postojích, 

názorech, přáních, plánech, chápání věcí nebo také jejich hodnocení. Rozhovor není 

neutrálním nástrojem sběru dat, ale aktivní interakcí mezi výzkumníkem a informantem, při 

kterém dochází k produkci významů.140 Výhodnější je, když rozhovory vede samotný 

výzkumník. Zvolila jsem rozhovor, který se co do charakteristik blíží takzvanému 

strukturovanému rozhovoru, přičemž vykazuje i znaky takzvaného polostrukturovaného 

rozhovoru. Níže uvádím základní charakteristiky platné pro oba typy kvalitativních forem 

výzkumu. 

a) Strukturovaný rozhovor 

Jedná se o polostandardizovaný rozhovor, který je strukturovaný a otázky v něm jsou 

otevřené. Výzkumník má předem stanovené otázky, jejich pořadí se ale v průběhu realizace 

rozhovoru může měnit, odpovědi naznačené nejsou. Při strukturovaném rozhovoru je role 

tazatele důležitá v tom, že ho řídí. Odpovědi respondenta bývají volně formulované.141 Tento 

postup poskytuje pro analytickou práci snáze zpracovatelná data, jelikož ve výsledku mají 

získaná data podobnou strukturu a jsou tak přístupnější pro zpracování. Možnou nevýhodou 

je omezenost získaných dat, způsobená právě tím, že strukturovaný rozhovor nedává příliš 

prostoru ani tazateli, ani informantovi, aby do rozhovoru prosadil vlastní témata. 

                                                           
138 TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-683-4, s. 19 
139 Viz tamtéž, s. 16 
140 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-

80-247-3568-9., s. 208 
141 Tamtéž, s. 210 
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Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla poskytnout respondentovi větší prostor a částečně 

rozhovory směřovat více k níže uvedenému typu metody. 

b) Polostrukturovaný rozhovor 

Tento typ je polostandardizovaný a otevřený. Jde o rozhovor s návodem, při kterém jsou 

stanovené dílčí okruhy nebo témata, ale konkrétní otázky vznikají až v průběhu dotazování.  

Při tomto rozhovoru se role tazatele a dotazovaného vyrovnávají, přičemž výsledkem jsou 

volně formulované odpovědi.142 Objevují se v něm otázky dvojího typu. Takzvané primární, 

které jsou předem formulované a připravené, a sekundární neboli sondážní, které vznikají 

ad hoc při samotném rozhovoru. Jejich cílem je doplnit, co již zaznělo, nebo podnítit 

respondenta k další výpovědi k tématu. Tato metoda patří k nejčastěji využívaným 

technikám kvalitativního přístupu. Bývá totiž považována za optimální způsob získávání dat, 

protože kombinuje výhody standardizované i nestandardizované formy dotazování a snaží 

se minimalizovat jejich omezení.143 

4.2.  HYPOTÉZY 

Nyní je již možné přistoupit k formulaci hypotéz před tím, než budou představeny podklady 

pro samotný rozhovor. Při tvorbě hypotéz neboli výzkumných otázek jsem vycházela jak 

z poznatků při rešerši etických kodexů, tak z vlastních zkušeností a poznatků během studia, 

ale i teoretických podkladů a knih. Zformulovala jsem následujících několik hypotéz, které 

se pokusím informacemi získanými z rozhovorů s odborníky následně potvrdit nebo 

vyvrátit.  

H1: Jednotliví reprezentanti médií nebudou pravděpodobně lpět na striktní znalosti kodexu 

platného pro jejich pracovní prostředí a tým. Bude pro ně spíše důležitá základní znalost 

novinářské práce a základy morálky. 

                                                           
142 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-

80-247-3568-9., s. 210 
143 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-

80-247-3568-9., s. 211 
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H2: Respondenti se pravděpodobně shodnou, že poctivou a správně odvedenou novinářskou 

práci mohou jedinci odvádět i bez existence kodexu, a to na základě vnitřního etického 

nastavení novináře.  

H3: Respondenti se pravděpodobně shodnou na třech bodech, které jsou pro práci novináře 

nejdůležitější a v kodexu by neměly chybět.  

H4: Respondenti se při otázkách na aktuální konkrétní příklady porušování etiky a kodexů 

v praxi shodnou na tom, že hlavním prohřeškem je v současnosti nesprávné používání zdrojů 

a ověřování informací.  

H5: Respondenti připustí, že by jednotný kodex pro všechna média bez ohledu na zaměření 

a typ nosiče mohl existovat, ne ale zakotvený v legislativě a vynutitelný státem. 

4.3.  TVORBA POLOSTRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU 

 V této části popíši vznik polostrukturovaného rozhovoru, který jsem vytvořila ještě před 

samotnými rozhovory s novináři. Oproti vybraným otázkám zmíněným v tezích se 

závěrečné znění otázek lehce pozměnilo. Hlavním důvodem je to, že jsem byla schopná po 

přečtení kodexů sama zodpovědět vybrané otázky a při psaní práce jsem také zjistila, že 

některé dříve formulované otázky nejsou pro tuto práci relevantní nebo přímo žádoucí, 

podstatné či jsou příliš obecné.  

Původní otázky nastíněné v tezi tedy zněly následovně: 

1) Kdy jste se s kodexem setkal/a? 

2) Pokud si v pracovním procesu nejste jistý/á, podíváte se do svého etického kodexu? 

3) Myslíte si, že je kodex v této instituci zastaralý? 

4) Co podle Vás v kodexu chybí? 

5) Myslíte si, že existence kodexu má smysl? 

6) Kdy jste Vy sám/sama využila kodex při práci? 

7) Myslíte si, že by měla mít kodex třeba jen bulvární média, u kterých se může zdát, že je 

porušení etiky pravděpodobnější? 

8) V čem se podle Vás nejčastěji zásady kodexu porušují? 
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Při tvorbě výsledné podoby rozhovoru jsem otázky rozdělila do tří hlavních oblastí neboli 

okruhů, a to na základní osobní informace o respondentovi, následně jsem se informanta 

ptala na jeho názor o etických kodexech obecně. Na tuto část navazoval soubor otázek 

věnovaný etickému kodexu platnému pro daného respondenta, jeho redakci, vydavatelství, 

médium, a podobně. Součástí bylo také zeptat se na jeho novinářskou praxi a roli kodexu 

v ní. Závěrečný okruh otázek se zaměřil na budoucnost etických kodexů a respondentovu 

představu o ní. Níže tedy poskytuji otázky k rozhovoru tak, jak byly součástí rozhovoru 

s každým informantem.  

OKRUH A – ZÁKLADNÍ OSOBNÍ INFORMACE 

1) Jak dlouho pracujete v mediální oblasti? 

2) Pracoval/a jste vždy pouze v tištěných/ audiovizuálních/ online médiích? 

3) Žena/muž 

4) Aktuální pozice, médium a příp. vydavatelství/ mediální skupina 

OKRUH B  –  O ETICKÝCH KODEXECH OBECNĚ 

1) Když se řekne etický kodex v médiích, co by v něm podle Vás nemělo chybět? Poprosím 

Vás o tři tvrzení, hodnoty nebo věty, které jsou podle Vás nejzásadnější.  

2) Myslíte si, že je/ bylo by možné dělat novinářskou práci poctivě a svědomitě i bez kodexu?  

3) Porušil/a jste někdy etický kodex nevědomě? Můžete zkusit přiblížit situaci, o kterou se 

jednalo? 

4) Porušil/a jste někdy etický kodex vědomě? Můžete přiblížit situaci, o kterou se jednalo?  

5) Byla chvíle, kdy jste si říkal/a, že když byste porušil/a kodex, nic by se nestalo? 

6) V jakých aspektech a konkrétních „nařízeních“ kodexů se chybuje nejčastěji? 

7) Jak si, podle Vás, aktuálně stojí etika v médiích? Jsou pravidla porušována novináři? 

8) Kdy jste se s nějakou spornou situací týkající se etiky v médiích setkal/a naposledy? 

OKRUH C – ETICKÝ KODEX PLATNÝ PRO DANÉHO RESPONDENTA, JEHO 

NOVINÁŘSKOU PRAXI A ROLI KODEXU V NÍ 

1) Myslíte si, že je kodex ve Vašem médiu/ koncernu/ vydavatelství nějakým způsobem 

zastaralý? 

2) Víte, kdy byl kodex vydavatelství/ instituce, ve které pracujete, vytvořený a naposledy 

aktualizovaný? 
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3) Víte, jaké sankce hrozí na Vašem pracovišti v případě porušení kodexu? 

OKRUH D – BUDOUCNOST ETICKÝCH KODEXŮ 

1) Má podle Vás etický kodex v novinářském oboru smysl v současnosti, nebo se domníváte, 

že by bylo možné existovat bez něj? 

2) Myslíte si, že by mohla mít všechna média, bez rozdílu na nosič (tištěná, audiovizuální, 

online), zaměření i serióznost jeden univerzálně platný kodex?  

3) Proč ano/ne? 

4.4.  ÚVOD DO ROZHOVORŮ 

Podklad pro tuto kapitolu poskytl předchozí oddíl věnovaný formulaci hypotéz a představení 

výzkumné metody, kterou jsem pro prakticko-analytickou část své práce vybrala.  

Při výběru respondentů pro svůj výzkum jsem oslovila přibližně čtyřicet novinářů působících 

v různých českých médiích na různých pozicích (od novinářů, přes editory, šéfredaktory a 

vedení daných médií). Oslovila jsem ženy i muže v různém věku a různém postavení. Z 

některých titulů jsem bohužel neobdržela i přes opakovanou několikaměsíční snahu o 

navázání kontaktu žádnou odpověď.  

Šlo hlavně o bulvární média (žádosti adresované pro tituly jako Blesk, Super.cz, Aha a 

podobné zůstaly bohužel zcela bez reakce). Podobná byla situace i u soukromých televizních 

a rozhlasových stanic – televize Nova, Prima FTV nebo třeba Impuls a Frekvence 1 bohužel 

neodpověděly na mou prosbu ani zamítavě. I přes dlouhodobou snahu získat co nejširší 

množství respondentů (ne z lifestylových magazínů a volnočasově zaměřených médií), je 

bohužel finální výběr omezený. Mým záměrem bylo mít mezi respondenty několik žen. Ve 

vysokých pozicích českých médií ale převažují muži, a tak nebylo jednoduché najít 

některou, která by neměla pouze redaktorskou pozici, a zároveň by byla ochotná poskytnout 

mi rozhovor. Nakonec se toto bohužel nepodařilo. Prosbu o rozhovor odmítli nebo se 

nevyjádřili všichni oslovení zástupci deníku Právo, serveru Parlamentní listy, deníků Blesk 

a Aha! a také televizních stanic Nova a FTV Prima. Nepodařilo se mi realizovat ani rozhovor 

s investigativní novinářkou a šéfredaktorkou serveru Neovlivní.cz Sabinou Slonkovou, 

protože bohužel nezareagovala na moje e-mailové žádosti.  

Svým respondentům jsem slíbila, ač někteří nebyli proti, zveřejnit výsledky našich 

rozhovorů poloanonymně. Znamená to, že níže nabízím seznam všech respondentů včetně 
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krátkých medailonků. Ke konkrétním odpovědím ale v následné analýze nejsou přiřazena 

jména, ačkoli s tím většina respondentů neměla problém.  

Níže tedy nabízím přehled svých respondentů s krátkým popisem jejich profesní praxe a 

aktuální pozice. Rozhovory jsem prováděla zejména na jaře roku 2017 (převážně v dubnu a 

květnu), další pak ještě na podzim roku 2017.  

4.5. MEDAILONKY RESPONDENTŮ 

Ondřej Fér 

Ondřej Fér vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde absolvoval v roce 

2002.144 V médiích působí zhruba 20 let. Během své kariéry pracoval v tištěných i online 

médiích, ale také v televizi. Mezi roky 2011 a 2012 působil v televizi Nova. Od listopadu 

roku 2015 až do září 2017 pracoval jako šéfredaktor týdeníku Faktor S a zároveň zastával 

funkci zástupce šéfredaktora časopisu Týden. Na těchto pozicích byl zaměstnaný i v době, 

kdy jsem s ním vedla rozhovor k této diplomové práci. Několik měsíců v roce 2017 působil 

také jako výkonný ředitel společnosti MÉDEA PR, s.r.o. Mezi jeho další krátkodobější 

funkce zastávané v roce 2017 patřila také pozice šéf dramaturga publicistiky TV Barrandov 

a ředitele zpravodajské relace ve společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., mezi které patří i TV 

Barrandov. V listopadu 2017 začal pracovat jako šéf reportér ve společnosti CZECH NEWS 

CENTER a.s.145 

Robert Břešťan 

Robert Břešťan působí v médiích od roku 1998. Vystudoval Vyšší odbornou školu 

publicistiky a také Literární akademii – soukromou vysokou školu Josefa Škvoreckého. 

V průběhu studia začal spolupracovat s Českým rozhlasem. V době rozhovoru byl a i nadále 

zůstává ve vedení internetového serveru Hlídacípes.org, který také spoluzaložil. Za svou 

kariéru vystřídal tištěná média i rozhlasové vysílání. Byl postupně redaktorem a 

moderátorem Českého rozhlasu 6 - Rádia Svobodná Evropa, české redakce BBC World 

Service i politickým reportérem Hospodářských novin a šéfredaktorem zpravodajské stanice 

Českého rozhlasu – Rádia Česko. Rok strávil jako zahraniční zpravodaj české redakce BBC 

                                                           
144 Ondřej Fér: Profesionální profil. Linkedin [online]. [cit. 2017-12-26]. Dostupné z: 

https://cz.linkedin.com/in/ond%C5%99ej-f%C3%A9r-73227346 
145 Viz tamtéž 
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v Londýně. Od roku 2011 do konce roku 2014 působil jako šéfkomentátor týdeníku 

Ekonom.146 

Jakub Unger 

Jakub Unger se v mediální oblasti pohybuje zhruba 20 let. Vystudoval žurnalistiku na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v rádiu, tištěných médiích (novinách i 

časopise) i v online médiích. Zakládal a roky vedl server Aktuálně.cz. Podílel se na řízení 

mediálních domů Centrum, Economia i Mafra. Pomáhal s novou podobou tištěného 

Pražského deníku. Podílel se i na investigativním projektu Neovlivní.cz. Od roku 2014 

spolupracuje s organizací Byznys pro společnost, která je největší platformou pro odpovědné 

podnikání v České republice.147 Jakub Unger vede multimediální projekt Seznam Zprávy, 

který pomáhal spoluzakládat v červnu 2016.148 Od té doby také staví zpravodajství 

společnosti Seznam.149 V roce 2007 získal ocenění Novinářská křepelka.150  

Lukáš Werner 

Lukáš Werner vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy. V médiích působí asi deset let. Začínal psaním pro časopis Týden a 

server Týden.cz (v letech 2008 – 2010). Poté strávil pět let v redakci iDnes.cz, kde nejdříve 

zastával funkci redaktora domácího zpravodajství, později působil jako editor. Do 

Aktuálně.cz přišel v září 2015. V době realizace hloubkového rozhovoru působil jako 

vedoucí domácího zpravodajství server Aktuálně.cz.151 Od konce roku 2016 navíc zastává 

funkci vedoucího domácího týmu Aktuálně.cz a Hospodářských novin.152

                                                           
146 Redakce. HlídacíPes.org [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: https://hlidacipes.org/o-nas-2/redakce/ 
147 Byznys pro společnost [online]. [cit. 2017-12-26]. Dostupné z: 

http://byznysprospolecnost.cz/category/byznys-pro-spolecnost/ 
148 Jakub Unger: Profesionální profil [online]. [cit. 2017-12-26]. Dostupné z: 

https://www.linkedin.com/in/jakubunger/ 
149 Jakub Unger. Seznam Zprávy [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://www.seznam.cz/zpravy/autor/jakub-unger-13 
150 Papírové noviny podle šéfa Aktuálně.cz přežijí i internet. Havlíčkobrodský deník [online]. 2017-05-27 [cit. 

2017-12-26]. Dostupné z: 

https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/20070527_hb_papirove_noviny.html 
151 Lukáš Werner [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/autori/lukas-

werner/l~8b8db4a25b8911e5b6b20025900fea04/ 
152 Lukáš Werner: Profesionální profil [online]. [cit. 2017-12-26]. Dostupné z: 

https://www.linkedin.com/in/luk%C3%A1%C5%A1-werner-97045794/ 
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Petr Suchomel 

Petr Suchomel vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V médiích začal pracovat 

v roce 2006, později se od komerčních médií vzdálil. Odešel na Biskupství do Hradce 

Králové, kde se podílel na tamních médiích.  

Pracoval jako sekretář diecézního biskupa, staral se o web ale i o časopis. Na Biskupství 

v Hradci Králové poznával média podle svých slov z druhé strany. Poté se vrátil do Mladé 

Fronty. Od října 2015 vede reportérské oddělení MF DNES. Čtyři roky byl editorem 

domácího oddělení MF DNES, předtím jako redaktor psal o politice, školství či médiích.153 

Zdeněk Šámal 

Zdeněk Šámal vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2009 pak ještě 

začal studovat pravěkou a raně středověkou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. Působí v médiích od roku 1991. Pracoval na pozicích šéfredaktora internetového 

zpravodajství TV Nova, generálního ředitele televize Z1, ale také jako poradce a 

programový ředitel televize Metropol. V České televizi začínal jako redaktor, reportér a 

moderátor. Později pracoval jako zpravodaj České televize v Rusku a nakonec se stal 

šéfredaktorem zpravodajství. V roce 2000 Českou televizi poprvé opustil, když zakládal 

slovenskou zpravodajskou stanici TA3. V roce 2003 se vrátil do České televize a stal se 

ředitelem zpravodajství. Tuto funkci zastává dodnes. Stál u zrodu zpravodajské stanice 

ČT24. Je autorem knih Ruská mafie a Objektivy z Ruska.154 

Martin Jašminský 

Martin Jašminský působí v médiích zhruba 24 let. Od roku 1993, kdy nastoupil do redakce 

deníku Svobodné slovo, se nepřetržitě věnuje ekonomické žurnalistice.  Pět let (1995-2000) 

byl redaktorem Hospodářských novin, odkud přešel do ekonomické rubriky deníku MF 

Dnes. Od roku 2003 tam zastával funkci vedoucího ekonomického oddělení. Na podzim 

roku 2005 se pak stal zástupcem šéfredaktora Hospodářských novin. Zaměřuje se na 

                                                           
153 Petr Suchomel. IDNES.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 

https://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=1075 
154 Lidé: Zdeněk Šámal [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/lide/zdenek-

samal/ 
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problematiku finančního sektoru, kapitálových trhů a také na ekonomické transformace. Od 

podzimu 2013 zastává funkci šéfredaktora Hospodářských novin. 

Vladimír Křivka 

Vladimír Křivka vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde 

absolvoval bakalářské studium v roce 2008.155 V médiích začal působit v roce 2006, začínal 

v časopise Týden. Po čtyřech letech, tedy v roce 2010, přešel do Lidových novin, kde 

pracoval ve funkci vedoucího domácího zpravodajství. Odešel v roce 2013, a to poté, co 

mediální dům Mafra koupil AGROFERT s jediným akcionářem a zároveň šéfem hnutí ANO 

Andrejem Babišem. V současné době působí jako vedoucí domácí redakce Zpravodajství 

Českého rozhlasu. Již více než čtyři roky je tak jedním z vedoucích pracovníků Centra 

zpravodajství Českého rozhlasu.156   

                                                           
155 KŘIVKA, Vladimír. Proměna titulní strany deníku Mladá fronta Dnes v průběhu 21. století. 2008, 52 s. 

Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/59785. Bakalářská. Fakulta sociálních věd Univerzita 

Karlova. Vedoucí práce Barbora Osvaldová. 
156 Vladimír Křivka [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: https://twitter.com/vladimirkrivka?lang=cs 
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4.6. POZNATKY A ZAJÍMAVOSTI Z HLOUBKOVÝCH ROZHOVORŮ 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu do metodologie výzkumu, závěry a poznatky z hloubkových 

rozhovorů budou publikovány v poloanonymizované podobě. Znamená to, že předkládám 

seznam respondentů včetně informací o tom, kde pracují a jakou funkci zastávají, níže ale 

při publikování odpovědí a názorů neuvádím autora daného výroku. Svým respondentům 

jsem slíbila takovýto postup z toho důvodu, že jsem se jich ptala i na poměrně citlivé otázky 

týkající se třeba porušování kodexů v minulosti nebo příklady z praxe týkající se různých 

kauz. Někteří respondenti mi ochotně poskytli různorodé informace, v určitých případech si 

ale nepřáli, aby byli s poskytnutím daných údajů spojováni. Z toho důvodu tedy nejsou 

odpovědi na otázky uvedeny s konkrétními jmény autorů citací. U několika citací je sice 

zřejmé, o jakého novináře a médium se jedná, v tomto případě ale pravidlo týkající se 

anonymity mohlo být porušeno, protože vybraným novinářům spojení citace s jejich jménem 

nevadilo.  

4.6.1. Co by v etickém kodexu nemělo chybět 

Jedním z cílů této práce je sestavit takový etický kodex, který by splňoval následující 

parametry: byl by stručný, výstižný, aktuální a platný i do budoucna, reflektující změny 

v novinářské práci a mediální oblasti (zejména vliv sociálních sítí a nových technologií 

využívaných pro práci) a mohla by ho využívat média bez ohledu na typ nosiče nebo svou 

povahu (tedy jak veřejnoprávní, tak komerční média a jak seriózní, tak bulvární média). 

Z toho důvodu jsem se svých respondentů hned na úvod ptala, co by podle nich v etickém 

kodexu nemělo chybět. Poprosila jsem je o uvedení maximálně tří tvrzení, tezí nebo zásad, 

které skutečně považují za zásadní. Limit jsem zvolila z toho důvodu, aby mi popsali 

opravdu to první, co se jim v souvislosti s etikou v médiích bez delšího uvažování o 

problematice vybaví.  

Respondenti se nezávisle na sobě shodli, že by v etických kodexech redakcí měla být 

ukotvena práce se zdroji, vymezení vztahu mezi redakcí a inzertním, obchodním a/ nebo 

marketingovým oddělením a také práce s titulky. Níže uvádím několik citací přímo 

z rozhovorů.  

„Měla by tam být určitě zásada věcnosti, správnosti a korektnosti. To je myslím úplný základ 

a stačila by možná i tahle věta na celý kodex. Určitě by tam mělo být vymezeno, jaký vztah 
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by měl mít novinář k těm subjektům, od kterých informace získává, zejména s ohledem na to, 

že ty informace může získávat nějakým nestandardním způsobem. Nepochybně by tam mělo 

být také vymezeno, jaký je vztah mezi obsahem a podnikáním vydavatele, protože to jsou dvě 

strany jedné mince. Z jedné strany vydáváte zprávy, z druhé strany na nich vyděláváte 

peníze.“  

„Podle mě by tam určitě měl být nějak vyřešený vztah mezi redakcí a zbytkem firmy, 

respektive mezi editoriální částí a tou obchodní, aby tyhle věci byly oddělené. Druhá věc – 

měla by tam být samozřejmě specifikovaná zodpovědnost – to znamená zodpovědnost 

šéfredaktora za to, co vychází. Pro mě osobně by bylo důležité zdůraznit takové ty klasické 

základy novinářské práce se zdroji – kdy zdrojujeme, jak zdrojujeme, anonymní zdroje, 

použití odposlechů, v jakých případech a tak podobně.“ 

„Pravdivost informací a jejich ověřování, redakční nezávislost a popsání mechanismu 

redakčního rozhodování a způsob řešení sporných případů a kontrola dodržování kodexu.“ 

„Ochrana zdroje, nemělo by tam chybět, že ten člověk se až na výjimečné případy představí, 

kým je, proč tu informaci požaduje, jak ji chce využít a samozřejmě snaha o to, aby pravdivě 

popsal celou realitu.“ 

„Řekl bych, že to základní se dá shrnout do jedné celkové odpovědi, že by u novinářů měla 

být ta premisa jako mají politici – jednat podle svého přesvědčení, nejlepšího vědomí a 

svědomí – nikoho nepoškozovat, neomezovat ale ani záměrně neprotěžovat a nevyvyšovat.“  

4.6.2. Novinářská práce bez etického kodexu 

Všichni respondenti se shodli na tom, že je možné, aby novináři odváděli svou práci poctivě, 

svědomitě a správně i bez existence etického kodexu. Jako nejčastější důvod zmiňovali to, 

že základní etické principy by měl v sobě mít zakotvené každý člověk. Smysl kodexu vidí 

v tom, že se novináři mají kam podívat, když se dostanou do sporné situace a nejsou si jistí, 

jak postupovat a vyřešit ji. 

Níže přikládám několik odpovědí novinářů potvrzující výše uvedená tvrzení i předem 

stanovenou hypotézu: 

„To máte jako se zákony – tady máme zákon o dopravních komunikacích, kde se říká, že 

nemáte jezdit více jak 50 kilometrů za hodinu v obci a 90 mimo obec a leckdo to porušuje. 
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Samotná existence kodexu není zárukou toho, že se novinář bude chovat eticky. Takže člověk 

to podle mě musí mít v sobě – ze školy, z praxe, od zkušenějších kolegů. Myslím si, že bez 

kodexu se to klidně obejde, ale neobejde se to bez nějaké vnitřní novinářské etiky.“ 

„Je to stejné, jako když bych řekl: policisté můžou mít etický kodex a někdo z nich bude 

úplatný, tak ten kodex sám o sobě to neřeší. Myslím si, že mnohem důležitější je soubor 

nějakých vlastností, který člověk má. Kodex má, řekl bych, dvě strany – dává soubor 

pravidel, která tomu novináři i pomáhají zodpovědět si určité otázky, na které při své práci 

narazí a nemusí na ně znát jednoznačnou odpověď.“ 

Objevil se i názor, že by novináři mohli pracovat zcela poctivě a svědomitě i bez existence 

souboru pravidel: 

„Já jsem dokonce zastáncem toho, že si svou nezávislost a etiku řídíte sám. Že člověk vlastně 

nepotřebuje mít napsáno, že vydavatelství je nezávislé, protože si to určujete tím, jak 

pracujete.“ 

4.6.3. Porušení kodexu 

V rámci rozhovorů jsem se svých respondentů ptala i na to, zda někdy nevědomky nebo 

vědomě porušili etický kodex ve svém zaměstnání. Část oslovených novinářů bez zdráhání 

a dlouhého přemýšlení přiznala, že v začátcích své kariéry v médiích nejspíš neúmyslně 

nedodrželi při tvorbě článků nebo příspěvků pro vysílání pravidla daná v redakci. Nešlo ale 

podle nich o nic zásadního, kvůli čemu by třeba museli své zaměstnání opustit. Níže uvádím 

několik úryvků z rozhovorů. 

„Je možné, že jsem se někde zmýlil nevědomky. To je jedno z pravidel, že když uděláte chybu, 

měla byste ji opravit, ať už tiskovou chybu nebo na webu, tak je to jednodušší. Jakože jsem 

se zmýlil, nebo jsem napsal nějakou informaci, kterou jsem považoval za ověřenou, bylo to 

z nějakých náznaků a já jsem byl přesvědčený, že je to pravda.“ 

„Asi bych si nevzpomněl na tu konkrétní situaci, ale zcela nepochybně. Myslím, že jako 

každému kolegovi v branži v Česku, se to určitě stalo. Hlavně v těch prvních letech, kdy 

začínáte jako redaktor nebo reportér, tak určitě uděláte jenom pracovní chybu, že špatně 

vyhodnotíte kvalitu svého zdroje a publikujete pak informaci, která se ukáže býti nepřesná. 

To si myslím, že se muselo stát úplně každému.“ 
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„Stoprocentně, když jsem byl mladší a když jsem na konci 90. let začínal, tak jsem zcela 

určitě někomu, kdo byl přesvědčivý, skočil na špek. Bez ohledu na to, jestli se to stalo všem 

nebo ne, někteří na ten špek budou skákat do konce života. Ona to není tragédie, člověk by 

si to měl včas uvědomit, anebo by ho měl včas někdo zabrzdit. Protože samotný etický kodex 

člověku nedá takovou zkušenost, jako když si sám narazí.“ 

Několik novinářů si nevzpomnělo na konkrétní situaci, kdy případně mělo dojít k porušení 

kodexu.  

„Významný případ nemám. Je fakt, že když jsem pracoval v Rusku, tak jsem nemohl ověřovat 

tvrzení každého. Na druhou stranu člověk to ví a snaží se ta tvrzení relativizovat.“ 

4.6.4. Chyby v médiích související s porušováním kodexu 

Novinářů jsem se také ptala, v čem se podle jejich názoru, co se etického kodexu týče, 

chybuje aktuálně nejčastěji. Někteří zmínili prolínání zpravodajského textu a komentáře a 

také práci se zdroji: 

„Vkládání vlastních názorů do zpravodajského textu, což je úplně základní novinářská 

chyba. Chyba jako taková a zároveň je to proti etickému kodexu – Vy vydáváte za zprávu a 

fakta názory. Toho nepochybně přibývá a jde o velký mor současné novinařiny. Je toho 

hodně, to mi vadí asi úplně nejvíc. Plus navíc věk dezinformace.“ 

Jeden z respondentů zmínil také tvorbu titulků. 

„Titulek prodává zprávu, čtenáři se rozhodují podle titulků, co si přečtou, takže rozumím 

tomu, že je snaha udělat titulek atraktivní, ale je to vždycky tenká hranice a často je tam jistá 

míra zjednodušení. Ale celá novinařina je o určitém zjednodušování. Ale nemělo by to ve 

čtenáři vyvolávat nějaký dojem, který v tom článku pak vůbec není. Určitě často se dělají 

chyby a jsou víceméně nevědomé s ilustračními fotkami, to je myslím poměrně časté.“ 

Objevil se i podrobnější komentář k používání ilustračních fotografiích. Dva respondenti 

připustili jejich ne vždy zcela správný výběr a použití: 

„Už v době, kdy náš etický kodex vznikal, a proto vlastně ani není ta potřeba ho měnit, je 

v něm „pozor na zneužívání manipulativních fotografií“. A to je něco, co já vidím neustále.“ 
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4.6.5. Jak si stojí etika v médiích? 

Respondenti se shodli, že etika v českých médiích je na tom relativně dobře nebo ve 

srovnáním s 90. lety nebo začátkem 20. století dokonce lépe. Pokud respondenti zmínili 

nějaký současný problém ohledně etiky v médiích, v odpovědích se objevovalo vlastnictví 

médií, a to zejména ve spojení s politikem a podnikatelem Andrejem Babišem a 

podnikatelem Zdeňkem Bakalou.  

„Měli jsme zlatou éru, kdy noviny vlastnili cizinci, kterým bylo úplně jedno, co se v Česku 

děje, zajímal je jenom byznys. To, že Mafru koupil Babiš, je prostě zlo z principu. Já ručím 

za to, že redakce, kterou já vedu, se snaží usilovně každý den nebrat ohled na to, kdo je naším 

vlastníkem. Ale vede to například k tomu, že lidé vnímají to, co my píšeme, v kontextu toho, 

že nás vlastní politik. Vnímám to tak, že to samozřejmě zásadně ubližuje morálnímu prostředí 

v žurnalistice.“  

„Myslím si, že v poslední době je velice silně vidět problém konfliktu majitelů nebo 

mocenských zájmů a zpravodajství. Je to vidět nejen například u Andreje Babiše a jeho 

Mafry, myslím, že se to týká mnohem více médií. Je vidět, že v těch redakcích není úplně 

důsledně uplatňovaný princip objektivity.“ 

„Samozřejmě je problematický u Mafry majitel, nejen u ní, je to do jisté míry i u nás. Řešíme, 

kdy zdůrazňovat, že jsme vlastněni někým, kdy to neuvádět. Tohle je taková hraniční věc.“ 

Jeden respondent také zmínil objektivitu, fake news a dezinformační média. 

„Mně vadí existence a poměrně velký vliv dezinformačních médií. To považuji za velký 

problém. Ale u těch klasických médií – je tam větší důraz na rychlost, takže je tam asi větší 

chybovost. Jsou tam prvoplánové do jisté míry lživé titulky, protože se na ně loví kliky… To 

mi připadá všechno na hraně, ale souvisí to s celkovou proměnou žurnalistiky, nějakým 

způsobem se rozvolňují pravidla. Rozhodně ale nemám pocit, že by se novináři přestávali 

chovat eticky.“ 

Objevil se i názor na odbornou mediální kritiku, která podle jednoho z respondentů v českém 

mediálním prostředí chybí: 

„Já myslím, že jsme na tom v zásadě pořád stejně. A pořád stejně na tom v zásadě budeme. 

Co se bude měnit, bude forma, obsah bude pořád stejný. Myslím, že ještě přinejmenším jednu 
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generaci budeme narážet na to, že nám tady úplně chybí jakákoli fundovaná mediální 

kritika.“ 

4.6.6. Zastaralost kodexu, potřeba aktualizace 

Zatímco někteří novináři byli s aktuální podobou kodexu platného ve své redakci, 

společnosti nebo mediálním domu spokojení, několik dalších novinářů zmínilo, že by byla 

vhodná aktualizace, a to ať už kvůli proměně novinářské práce nebo kvůli digitalizaci obsahu 

a rozvoji sociálních sítí. Pouze v jednom případě zastával novinář názor, že by měl být kodex 

aktualizován čistě kvůli zastaralosti a neaktuálnosti.  

„Tohle je kodex Agrofertu, který si vymysleli, když nás koupil Babiš. To jsou takové prázdné 

floskule. Tohle je kodex, který tady platil už dříve a myslím, že se nijak zásadně neměnil. Co 

se na něm podle mě neřeší úplně dobře, jsou sociální sítě, protože v jiných vydavatelstvích 

je například trend, že novináři jsou povzbuzovaní, aby pořád něco tweetovali. U nás k tomu 

byla historicky trošku nedůvěra a vlastně jediné, co se tu v souvislosti s těmi sítěmi řeší, je, 

aby tam člověk nepublikoval příliš. Umím si představit, že by se ten kodex naopak věnoval 

té pozitivní stránce, že by víc upravoval prezentaci, ale také určoval, kde jsou ty její 

hranice.“ 

„Naše pravidla existují asi dva roky, což si nemyslím, že je tak dlouho na to, aby se opět 

musela měnit. My tam třeba máme, ale to nesouvisí úplně s etikou, že naše texty může 

přebírat kdokoli. To si myslím, že by stálo za určitou revokaci, protože si naše texty berou i 

nějaké obskurní weby a někdo si na tom dokonce postavil nějaký regionální časopis, kdy 

přebírá asi 80 % našich textů a my nad tím nemáme úplně kontrolu. Třeba tohle mi úplně 

nevyhovuje a bavíme se s kolegy o tom, že to by třeba chtělo změnit, ale zase upřímně řečeno 

nevím jak ...“ 

Pro zásadní změnu etického kodexu byl ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal. 

„Já jsem to psal generálnímu řediteli Jiřímu Janečkovi už někdy v roce 2004, 2005, v čem 

by ten kodex měl být modernizován, totéž jsem trochu rozvinul a poslal jsem to i Petru 

Dvořákovi, když jsem se vrátil do České televize. Zkrátka kodex, který vznikal v roce 2001 a 

který nereflektuje existenci více kanálů, internetu, nereflektuje hyperinformační revoluci, 

která nastala, nereflektuje sociální sítě a úskalí, kterým tam čelíme. To je kodex, který je z 

půlky nanic.“ 
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Dva novináři ze soukromého tištěného média byli toho názoru, že jejich kodex zastaralý 

není: 

„Kodex, který tady máme, je velmi stručný, ve srovnání s některými elaboráty, které jsem 

zažil jinde. A je to dobře – ta základní etická pravidla se nemění, nezměnila se a myslím si, 

že se ani nezmění.“ 

„Já jsem si ho znovu nastudoval, pročetl jsem si ho, a naopak mi přišel docela up to date 

(aktuální, pozn. autorky). Když to třeba porovnám s kodexy, které jsem zažil v Mafře. Jestli 

si to pamatuji dobře, tak ten kodex byl, pokud si dobře vzpomínám poměrně obecný, kdežto 

tady řeší i konkrétní situace a myslím si, že kodex tady v Economii může tomu novináři 

posloužit spíš, v případě nějakého váhání nebo obdobného problému.“ 

4.6.7.  Budoucnost etických kodexů 

a) Bude mít etický kodex smysl i v budoucnosti? 

Novináři se shodli na tom, že etické kodexy budou mít smysl i do budoucna. Jak již bylo 

zmíněno v citacích ze začátku rozhovoru, oslovení novináři většinou nevnímají kodex jako 

základní a možná i jediný dokument, kterým by se při své práci měli řídit. Podle jejich názoru 

jde spíše o dokument, který je možné brát jako návod v situacích, kdy si nejsou jistí 

pracovním postupem v rámci určité problematiky. Dotázaní novináři jsou ale přesvědčeni, 

že kodex z redakcí nevymizí.  

„Pro mě má (kodex, pozn. autorky) význam spíše symbolický. Není to nějaká moje mantra, 

kterou bych si potřeboval pořád opakovat. A myslím si, že v podobné poloze to může 

fungovat i do budoucna. Podle mě etický kodex na nikom pořádně nevymůžete, to, jestli je 

někdo dobrý nebo špatný novinář, na tom myslím nelpí.“ 

„Etický kodex jako takový v nepsané podobě je nutný proto, aby se lidé vůbec domluvili, aby 

to fungovalo, aby ty informace byly vyrobené. Bez toho to nejde, ale to platí asi pro každý 

obor – pro lékaře, pro řidiče. Takže i teď i do budoucna. Otázka je, jestli musí být na papíře. 

Ono na papíře je to dobré z toho důvodu, když opravdu vznikne nějaký konflikt, tak aby ti 

lidé měli nějaké minimum té morálky, jako je to v zákonech. Aby minimum morálky bylo 

kodifikované, to asi nutné je.“ 
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„Já myslím, že i do budoucna smysl má. Není to na škodu, když se k němu z obou stran 

přistupuje s úctou. Nemá to být úplně kladivo, kterým se bijí podřízení a jednotliví redaktoři. 

Ale spíš tak, aby bylo jasno, a já sám to mám rád, řadu věcí, které člověk sepíše, tak je u 

nich jasnější, že se nedají pochopit jinak. Nikdo nemůže říct „Ty jsi to napsal jinak“, protože 

to tam tak je uvedené. To že se to dá jinak vykládat a mít ještě nějaké alternativní scénáře, 

to je taky pravda. A to je taky ono, nikdo nikdy kodex nesepíše tak, aby to reagovalo na 

všechno.“ 

„Kodexy budoucnost mají, budoucnost má podle mě pořád nějaký stručný základní kodex 

spojený s tím, že se vždycky budou novináři zkušenostmi držet toho, aby kodex naplňovaly. 

Myslím si, že je důležitější se podle kodexu chovat než ho umět nazpaměť.“ 

b) Mohla by mít média bez rozdílu na typ nosiče, serióznost, zaměření nebo 

veřejnoprávnost jeden univerzální kodex? 

Respondenti se v odpovědích shodli, že už nyní si jsou kodexy výrazně podobné a z principu 

není možné jejich obsah z velké většiny oddělit nebo sestavit kodex zásadně odlišně. 

Termíny, pravidla a hlavní body se podle nich v zásadě neliší. 

„Určitě se dá najít nějaký nejužší průřez toho, co mají média společné… Já si myslím, že 

bulvární médium není špatné médium. Já jsem v bulváru nikdy nepracoval, nijak po tom 

netoužím, ale je to svébytný žánr, který prostě má svoje pravidla, která seriózní médium 

nepřekročí, ale pořád to je v rámci nějaké novinářské etiky. To znamená, že když se budu 

držet svých tří tezí, tak ty nepochybně platí pro všechny – pravda, nemíchat názor a komentář 

a chránit zdroj.“ 

„Minimálně si dovedu představit, že by byl nějaký jednostránkový kodex novináře, který by 

byl použitelný a přenosný do všech typů médií. To, že by si potom k němu některé média 

mohla ještě dodělat nějaký soubor vlastních pravidel, to je možná i žádoucí. Ale jinak určitě. 

Mně se vlastně líbí kodexy, které jsou jednoduché, které jednoduše vystihují tu podstatu.“ 

„Myslím si, že vlastně mohla. Jsou to jen drobnosti, které by se mohly v novinářské práci 

oddělit. Například že v investigativní práci používáte určité postupy, které mohou být v jiném 

typu práce dokonce i výslovně zakázány. Myslím, že je to jen o tom dodat dva nebo tři 

paragrafy, které takto specifikují tu konkrétní část práce. Nepochybně etický kodex je jen 

jeden.“ 
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Jeden z respondentů mi při rozhovoru sdělil, že jednotný etický kodex podle něj spíše 

fungovat nemůže. 

„Já myslím, že nemůže existovat jeden univerzálně platný etický kodex. Když jsem zmiňoval, 

že to lidé v komerčních médiích dělají jinak, a já si nemyslím, že vyloženě špatně. Je to třeba 

atraktivněji napsané a je tam jasná názorová linka, co si třeba má čtenář nebo posluchač 

myslet. My to spíše naopak necháváme na tom publiku. Myslím si, že glajchšaltování je 

nebezpečné jako kdyby člověk chtěl, aby televizní kanály měly jednotnou grafiku nebo aby 

tam vystupoval jeden moderátor, který provede lidi, nebo aby zprávy byly stejné na ČT 1 

jako na Nově a na Primě. Od toho je ta rozmanitost, že si člověk pak může vybrat. Měl by 

tam být nějaký základní standard, že se nelže, nemanipuluje, nepodvádí, ale to by podle mě 

mělo být jasné a samozřejmé.“ 

4.7.  INTUITIVNÍ TÉMATA A NEPLÁNOVANÁ TÉMATA 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, rozhovory byly vedeny jako polostrukturované. 

V rozhovorech tedy byl prostor pro další témata a otázky, které se v danou chvíli nabízely. 

S některými respondenty jsme se tak dostali k následujícím otázkám (ne vždy přesně takto 

formulované). 

1) Může budoucí novináře připravit na etiku v mediální oblasti vzdělání a český vzdělávací 

systém? 

2) Jak vaše redakce přistupovala k nabízeným kompromitujícím nahrávkám, na kterých údajně 

figuroval bývalý šéf protokolu Pražského hradu Jindřich Forejt? 

3) Jak je u vás řešeno chování redaktorů na sociálních sítích? Je to vymezené jako součást 

kodexu? Jak řešíte případné problémy, které v souvislosti s rozvojem nových komunikačních 

kanálů vzniknou? 

4) Mohla by vzniknout nová organizace dohlížející na etiku v českých médiích? 

Každou z výše uvedených oblastí postupně okomentuji a podobně jako výše nabídnu citace 

z několika rozhovorů, které trefně a stručně vystihují názory a postoje novinářů.
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4.7.1. Role vzdělání v oblasti etiky 

S polovinou respondentů jsem se dostala k otázce, zda mohou různé stupně vzdělávání 

připravit budoucí novináře z hlediska etiky na jejich povolání. Někteří respondenti zastávali 

názor, že každý člověk se v rodině a ve škole postupně učí základům etiky, které si s sebou 

poté bere do každodenního dospělého života.  

„Etické základy musí učit škola, ten kodex není ani příliš teoretický, alespoň ten, který mám 

teď v hlavě. Do značné míry Vám říká: připravte se na to, že budete čelit nějaké etické otázce, 

a jak byste se s tím měla vyrovnat. Typicky, co jsem říkal o ochraně zdroje – tam je doslova 

napsané, že novinář má chránit svůj zdroj, pakliže si to ten zdroj přeje. To by Vám na škole 

měli říct. A druhý krok, že by Vám měla praxe pomoct k tomu pochopit to, jak se dané věci 

vlastně myslí v reálném životě. To je otázka, nakolik jsou aktuálně redakce schopné věnovat 

se mladým novinářům, nakolik jim jsou schopné a ochotné věnovat svůj čas, aby se v tom 

nějak neztráceli… Určitě to musí být kombinace obého a první na řadě je logicky škola.“ 

Objevil se také názor, že zásadní je v novinářské profesi praxe a získávání zkušeností. 

„Je to profese, kdy výkon bez let zkušeností není tak dobrý. Myslím si, že tady to chybí, 

protože ta naše profese je opravdu o každodenní rutině, která učí postupy, které se teoreticky 

nastudovat nedají. Myslím, že školy musí s výukou týkající se médií začít mnohem níže než 

na univerzitách. Já si myslím, že pátá třída, kdy se začínají učit ty složitější předměty, je 

ideální moment začít učit média, a to tím jednoduchým způsobem. Myslím si, že i člověk, 

který se pak stane matematikem, může v sobě mít základy mediální výuky a že mu to může 

velmi sloužit, když pak sám pracuje s informacemi.“ 

4.7.2. Nabídka zakoupení videí údajně zobrazujících bývalého šéfa hradního 

protokolu Jindřicha Forejta 

Při rozhovorech jsem s vybranými respondenty otevřela také otázku týkající se zhruba rok 

staré záležitosti (média začala o videích informovat na začátku prosince 2016).157 

                                                           
157 GOLIS, Ondřej. Web Hlídací pes koupil intimní nahrávky Forejta. Šňupe na nich bílý prášek [online]. 

2016-12-05 [cit. 2017-12-26]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/web-hlidaci-pes-koupil-

intimni-nahravky-forejta-snupe-na-nich-bily-prasek_201612051645_ogolis; a také Forejt se vzdal 

místaředitele protokolu Pražského hradu [online]. 2016-12-06 [cit. 2017-12-26]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1974457-forejt-se-vzdal-mista-reditele-protokolu-prazskeho-hradu 



66 

 

Někteří se o tomto tématu sami zmínili v rámci otázky týkající se porušení etického kodexu 

v redakci a řešení sporných situací s tím souvisejících. V prosinci 2016 obcházeli redakce 

téměř všech tištěných, audiovizuálních i internetových médií dva muži, kteří nabízeli k 

prodeji kompromitující videonahrávku, na které údajně vystupoval dnes už bývalý šéf 

protokolu Pražského hradu Jindřich Forejt. Jediné médium, které nabídku neodmítlo a 

nahrávku zakoupilo, byl server Hlídacípes.org158. Ačkoli vyhodnocení rozhovorů v této 

práci provádím takzvaně poloanonymně, v tomto případě šéfredaktorovi serveru 

Hlídacípes.org po domluvě nevadilo zveřejnit jeho slova a zdůvodnění, proč se redakce 

rozhodla nahrávku od prodejců zakoupit a zveřejnit informace o jejím obsahu: 

„Největší etické dilema, jaké jsem kdy měl, bylo to, v jaké podobě a zda vůbec zveřejnit video 

s Forejtem (inkriminovaná nahrávka, na které údajně byl v současnosti už bývalý hradní 

protokolář Jiří Forejt, který měl údajně užít na videu drogy, pozn. autorky). My jsme byli 

naprosto přesvědčeni, že ten veřejný zájem tady je. Myslím si taky, že jsme celou věc podali 

velmi citlivě, jak ve vztahu k Forejtovi, tak ve vztahu ke čtenářům. Myslím si, že jsme chybu 

neudělali, že to nebylo porušení etického kodexu. Ale bylo to určitě velké etické dilema, 

možná největší, jaké jsem zažil za těch dvacet let, co jsem novinář. Myslím, že v tu chvíli 

jsme to udělali nejlépe, jak jsme mohli. Zpětně, když bych to editoval, tak bych to napsal asi 

lehce jinak. Některé formulace bych napsal trochu jiným způsobem, ale jako celek si myslím, 

že ten výstup byl správný.“ 

Redaktor jiného tištěného média nahrávku odmítl a v rozhovoru mi vysvětlil, jaký byl 

důvod: 

„To byla přesně ta situace, kdy jsme si říkali, co s tím budeme dělat, protože nám bylo jasné, 

že s tím redakce obchází a v podstatě si z toho udělali takovou kasičku. My jsme to nakonec 

nezveřejnili prostě proto, že tady máme úplně jednoduché zákony na ochranu osobnosti. Tím 

to je vyřešené. Nikdy to nesmí být tak, že nějaký novinářský zájem by měl přednost před 

zákonem.“ 

 

 

                                                           
158 Článek dostupný zde: http://hlidacipes.org/pad-jindricha-forejta-video-ukazuje-drogy-sex-a-bezpecnostni-

riziko/ 



67 

 

4.7.3. Problematika chování redaktorů na sociálních sítích 

Nejen česká média v současnosti řeší, jak přistupovat k chování redaktorů na sociálních 

sítích. Některé redakce mají psaná či nepsaná pravidla, která nařizují novinářům, co by měli, 

a naopak neměli na těchto komunikačních kanálech zveřejňovat. Je to například otázka 

označení účtu na Facebooku nebo Twitteru – měli by mít novináři dva účty na každé sociální 

síti, kterou používají? Tedy jeden profesionální, kde mají uvedeno, pro které médium 

pracují, a jeden soukromý, kde jsou čistě sami za sebe?  

Jak mi potvrdili zástupci jednotlivých médií, otázku příspěvků redaktorů řeší redakce 

poměrně často. I v tomto případě se objevovaly odlišné názory na to, do jaké míry by mělo 

vedení redakce nebo média zasahovat do této oblasti a práva redaktorů. 

„My tak zjednodušeně říkáme to, co jsme slyšeli v BBC: „Nechovejte se tam jako idioti“. Je 

to těžké, mně osobně se hrozně těžko odděluje, které profily jsou soukromé a které souvisí 

s prací. Včera jsem zaznamenal, že jeden kolega, reportér, si dal na profil jméno a k tomu 

reportér ČT, čímž jednoznačně definoval, že se tam bude chovat podle kodexu. Pak mi není 

jasné, jak daleko sahá moje právo jim mluvit do profilů, které já vlastně nijak neeviduji. 

Můžu je vůbec evidovat?“ 

„V tomhle se snažíme zachovávat svobodu našich lidí. Já si nemyslím, že je vlastně efektivní 

nařizovat „zřiďte si redakční účty“, protože sociální síť je z podstaty osobní záležitost. 

Z povinnosti dělat něco osobního nebude nikdy fungovat. Tak to vidím já a samozřejmě 

v předchozích redakcích jsem si prošel tím, že jsme si také vyzkoušeli, když ty sítě byly nové, 

jaká metoda funguje. Myslím si, že je potřeba zachovat nějakou základní integritu toho 

dotyčného člověka. Já věřím svým kolegům v týmu, sám jsem si je vybíral, vím, jaké mají 

schopnosti, že jsou to chytří a vzdělaní lidé, a tudíž nemá cenu je regulovat ve vztahu 

k sociálním sítím, nařizovat jim nějaké věci. Tudíž i ten popis toho našeho vztahu k jejich 

sociálním sítím je: „Není vhodné aby, neděláme věci…“. Je to spíš o tom dostat jim do hlav, 

že jsou veřejnou osobou jako novináři, i když jsou na svém soukromém účtu, takže si myslím, 

že spíš stačí se o tom bavit a v tom našem kodexu to zachytit pár větami, které to takto nějak 

popisují.“ 
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4.7.4. Nová odborná novinářská organizace 

Novináři se při rozhovorech také několikrát sami od sebe zmínili o Syndikátu novinářů. 

Hned několik z nich zastává názor, že v Česku chybí odborná oborová organizace. Současný 

stav Syndikátu novinářů podle části oslovených respondentů není vyhovující. Z rozhovoru 

vyšlo najevo, že Syndikát podle nich nejedná efektivně a nemá mezi současnou generací 

novinářů i absolventů a čerstvých žurnalistů respekt. Oslovení novináři většinou nevnímají 

žádnou přidanou hodnotu, kterou může Syndikát nabídnout. Třech respondentů jsem se proto 

zeptala více detailněji na to, jak by měla ideálně taková novinářská organizace v Česku 

fungovat. Z odpovědí vybírám následující, které nejvýstižněji popisují možnou reorganizaci 

nebo vytvoření zcela nové instituce. Jeden z novinářů pracujících v tištěném titulu zastává 

názor, že v Česku chybí řádná kritika a modernizovaná zastřešující instituce. Názory 

prezentované níže pocházejí od třech různých respondentů.  

„Myslím, že ještě přinejmenším jednu generaci budeme narážet na to, že nám tady úplně 

chybí jakákoli fundovaná mediální kritika. To už od devadesátých let, kdy se mediální kritice 

věnovali lidi, kteří naposledy pracovali v médiích v roce 1969, takže jim chybělo 20 let, takže 

to už dost dobře nešlo, nebyly už relevantní. A dneska je to tak, že se mediální kritice až na 

jednu nebo dvě výjimky věnují lidi, kteří kritizují takzvaná oligarchizovaná média na 

webových stránkách, která se tváří jako nezávislá, ale faktem je, že nikdo neví, jak jsou 

vlastně financovaná. Navíc to často dělají novináři, kteří si tam obvykle zcela jednoznačně 

vyřizují svoje osobní účty. A tohle prostě chybí, protože když se podíváte třeba do Německa 

nebo do Skandinávie, tam naprosto běžně fungují redakční ombudsmanské pozice a jsou 

respektované. Je to sice pozice, která je nepříjemná, toho člověka nikdo nemá rád, ale 

respektují ho. To je ten problém…“ 

„Já si dokážu představit, že by vznikla úplně nová (organizace, pozn. autorky). Vlastně ten 

projekt, který jsem zmiňoval, s Visegradem, je právě zastřešující organizace, ale nikoli pro 

novináře jako jednotlivce ale pro vydavatele a vydavatelské domy. Na ni by se mohli obracet 

občané a řešilo by se nikoli pochybení redaktorů ale těch vydavatelských domů. Je to taková 

zajímavá myšlenka, v cizině to funguje, v Česku to není.“ 

„Tady neexistuje centrální novinářská autorita. Mám na mysli, že co se týká novinářů 

(Syndikátu novinářů ČR, pozn. autorky), je z mého pohledu, a ten pohled já zastávám už asi 

26 let, samozvaná organizace, která nikdy nikoho pořádně nereprezentovala. 
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Občas se tam někdo o něco snažil, ale nikdy to k ničemu nedospělo a asi bych i v minulosti 

našel okamžiky, kdy ty jejich snahy byly účelové. A jejich stanoviska pramenila z neznalosti. 

To je moje stanovisko… Takže tady není střechová organizace, kterou by někdo 

respektoval.“  
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4.8.  OVĚŘENÍ HYPOTÉZ 

H1: Jednotliví reprezentanti médií nebudou pravděpodobně lpět na striktní znalosti kodexu 

platného pro jejich pracovní prostředí a tým. Bude pro ně spíše důležitá základní znalost 

novinářské práce a základy morálky. 

H2: Respondenti se pravděpodobně shodnou, že poctivou a správně odvedenou novinářskou 

práci mohou jedinci odvádět i bez existence kodexu, a to na základě vnitřního etického 

nastavení novináře.  

H3: Respondenti se pravděpodobně shodnou na třech bodech, které jsou pro práci novináře 

nejdůležitější a v kodexu by neměly chybět.  

H4: Respondenti se při otázkách na aktuální konkrétní příklady porušování etiky a kodexů 

v praxi shodnou na tom, že hlavním prohřeškem je v současnosti nesprávné používání zdrojů 

a ověřování informací.  

H5: Respondenti připustí, že by jednotný kodex pro všechna média bez ohledu na zaměření 

a typ nosiče mohl existovat, ne ale zakotvený v legislativě a vynutitelný státem.  

4.8.1. H1 

Hypotéza H1 byla zcela ověřena. Všichni respondenti ve svých odpovědích zmínili, že spíše 

než nutnou znalost etického kodexu považují vnitřní nastavení etiky člověka, jeho smýšlení 

a také praxi a zkušenosti nabyté během kariéry. I přesto, že někteří novináři byli zároveň 

šéfredaktory významných českých médií, připustili, že sami často neznají konkrétní znění 

kodexů platných u nich v redakci. Zazněl také názor, že důležitější než znát pravidla pro 

etické chování nazpaměť, je kodex mít a v případě potřeby nebo nejasnosti dalšího postupu 

mít možnost do něj nahlédnout pro radu. Jde tedy podle nich spíše o návod nežli o striktní 

seznam pravidel, jejichž znění je vždy potřeba naprosto přesně znát a umět přeříkat.  

4.8.2. H2 

Tato hypotéza byla také potvrzena a ověřena. Pouze jeden novinář zastával názor, že kodex 

by skutečně bez výjimky existovat měl. Ostatní se ale přiklánějí spíše k názoru, že existence 

kodexu je vhodná, ale novinář může svou práci odvádět dobře, svědomitě a pečlivě i bez 
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existence etického kodexu, protože je důležité a zásadní především jeho vnitřní morální 

nastavení.  

4.8.3. H3 

Hypotézu H3 se mi v prakticko-analytické části této práce podařilo částečně potvrdit, a to 

z toho důvodu, že každý respondent sice zvládl formulovat tři, dle jeho názoru nejdůležitější 

zásady etického kodexu, odpovědi novinářů ale nejsou zcela totožné. Přesto je možné najít 

mezi nimi určité shody a opakující se pravidla, která v bodech představuji níže (všechna 

zmíněné body jsou pak reflektovány při formulování návrhu jednoho etického kodexu 

platného pro všechna média bez rozdílu): 

- ochrana zdroje, 

- práce se zdroji, 

- vymezení vztahu mezi redakcí a inzertním oddělením, 

- ověřování informací,  

- redakční nezávislost, 

- pravdivé podávání informací, 

- odlišení názorových textů od zpravodajství. 

4.8.4. H4 

Předposlední hypotéza označená H4 byla také částečně potvrzena. Mezi názory oslovených 

novinářů nepanuje jasná shoda na tom, v čem se v českých médiích chybuje nejčastěji. Níže 

ale jmenuji několik nedostatků, které přišly respondentům jako v současné době nejvíce 

zásadní. 

- používání ilustračních fotografií a obrázků 

- titulky 

- ověřování informací 

- ovlivňování reality a podávání nepravdivých informací 

- dodržování presumpce neviny 

- placení za informace 

- dezinformační weby 
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Jeden z redaktorů na vysoké pozici v rámci daného média zastával názor, že se v jejich 

případě nechybuje.  

4.8.5. H5 

Poslední hypotézu týkající se možné existence jednoho etického kodexu pro všechna média 

bez ohledu na typ nosiče, serióznost, zaměření a majitele se rovněž podařilo částečně 

potvrdit. Většina respondentů zastává názor, že vytvoření, aplikace a užívání jednoho 

souhrnného a stručného kodexu by neměl být problém. Důvodem je hlavně to, že se novináři 

domnívají, že základy etického kodexu vychází z podobných principů a příliš nových zásad 

není možné vytvořit. I toto jejich tvrzení potvrdilo, že by neměl být problém vytvořit právě 

jeden obecně platný kodex, který by základní pravidla shrnoval a zároveň reflektoval i 

aktuální modernizaci a proměnu novinářské práce.  

V níže uvedené tabulce jsou graficky shrnuty jednotlivé hypotézy z hlediska každého 

z respondentů. Vodorovně jsou v prvním řádku uvedené hypotézy (H1-H5). V prvním 

sloupci pak zkratky oslovených respondentů (R1-R8). V jejich kříženích jsou uvedené 

následující zkratky: P = potvrzení hypotézy; ČP = částečné potvrzení; ČV = částečné 

vyvrácení; V = vyvrácení hypotézy; N = nelze jednoznačně určit.  

 H1 H2 H3 H4 H5 

R1 Robert Břešťan P P N N P 

R2 Jakub Unger P P N N P 

R3 Petr Suchomel P V ČP ČP P 

R4 Zdeněk Šámal P P ČP V ČP 

R5 Martin Jašminský P P ČP ČP ČP 

R6 Lukáš Werner P P ČP ČP ČP 

R7 Ondřej Fér P P ČP ČP ČP 

R8 Vladimír Křivka P ČP ČP ČP V 
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5. UNIVERZÁLNĚ PLATNÝ KODEX 

5.1.  ÚVOD DO PODKAPITOLY 

Jedním z hlavních výstupů této diplomové magisterské práce je sestavení univerzálně 

platného etického kodexu. Jednou z posledních otázek hloubkových rozhovorů s novináři 

byl dotaz, zda si dokáží představit, že by existoval jeden obecný kodex se základními 

pravidly platnými pro všechna média bez rozdílu. Respondenti se ve svých odpovědích 

shodli kromě jednoho novináře na tom, že by takový dokument existovat mohl. Názor 

novinářů, jejichž výběr byl jakýmsi reprezentativním vzorkem českého mediálního 

prostředí, utvrdil mou domněnku, že by takovýto dokument mohl existovat, což je základ 

pro tuto kapitolu. V jejím úvodu bych ráda okomentovala, že tento kodex není nikým 

oficiálně přijat a pro nikoho ani není závazný. Nedošlo ani ke schválení redakcemi českých 

médií nebo skupinou novinářů. Cílem této kapitoly je navrhnout stručný, ale výstižný etický 

kodex, který by mohla využívat všechna média bez ohledu na typ nosiče, zaměření, 

serióznost ale i vlastníka (měl by tedy být aplikovatelný jak na veřejnoprávní, tak soukromě 

vlastněná média). Níže sestavený dokument se skládá z 21 bodů. Při vytváření kodexu jsem 

postupovala následovně:  

1) rozhovory s novináři s důrazem na vnímání kodexu a základních pravidel, která by v něm 

neměla chybět; 

2) na základě již existujících kodexů vybrat nejlépe formulované zásady a pravidla; 

3) sestavit body kodexu vystihující jak dosavadně platné zásady z kodexů redakcí, tak nová 

pravidla, která vzešla z námětů při rozhovorech; 

4) záměr a cíl: kodex, který bude reflektovat současné proměny v novinářské práci a zároveň 

bude respektovat další vývoj mediální oblasti a zůstane platný i v následujících několika 

letech, aniž by kvůli modernizaci technologií a proměně novinářské práce potřeboval 

aktualizaci. 
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5.2.  NÁVRH UNIVERZÁLNĚ PLATNÉHO ETICKÉHO KODEXU 

Tento kodex, alternativně nazvaný jako Kodex pro 21. století, je platný pro všechny 

zaměstnance daného média, redaktory, externí přispěvatele i spolupracovníky, kteří mají 

s médiem sjednanou příslušnou smlouvu nebo dohodu, jejíž součástí je ujednání o závaznosti 

tohoto kodexu. 

1. Novinář informuje o událostech pravdivě, relevantně, věcně, pečlivě, nestranně a nezaujatě. 

Je přitom potřeba respektovat právo občanů na včasné, úplné a nezkreslené informace. Snaží 

se vždy vyhledávat a zveřejňovat správné informace a svědomitě je ověřovat.  

2. Čtenář, divák nebo jakýkoli jiný konzument média je na prvním místě.  

3. Novinář musí striktně oddělovat zpravodajství a fakta od komentářů a názorů.  

4. Cílem povolání novináře je mimo jiné hájit svobodu tisku a svobodu médií. 

5. Novinář nese odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály. 

6. Informace, na kterých novinář zakládá svůj článek, reportáž nebo jakýkoli jiný druh textu či 

příspěvku, musí mít ověřené minimálně ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Výjimky jsou 

v některých případech přípustné.  

7. Novinář musí dostatečně chránit zdroj svých informací, pokud si to daná osoba nebo 

instituce přeje.  

8. Novinář by měl kategoricky odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé nebo jen 

částečně pravdivé informace. 

9. Redaktor, novinář, redakce ani médium za poskytnuté informace neplatí. 

10. Redakce je nezávislá na obchodním, inzertním a/nebo marketingovém oddělení. 

11. Majitel média nebo vydavatelského domu nesmí zasahovat ani nijak ovlivňovat 

zpravodajství a celkově obsah daného média. 

12. Do obsahu nesmí násilně zasahovat ani nikdo z veřejnosti – novinář by měl odmítat jakékoli 

zásahy státních orgánů, které by mohly ovlivnit pravdivost sdělení. 

13. Plagiátorství se výslovně zakazuje. Redaktor nesmí opisovat nebo využívat články a obsahy 

jiných médií a autorů a vydávat je za své. Zároveň není povoleno vydávat své dříve vydané 

články nebo vytvořené obsahy za nové.  

14. Novinář nesmí vytvářet ani ztvárňovat obsahy, které by podněcovaly konzumenty média 

k diskriminaci rasy, barvy pleti, sexuální orientace, pohlaví nebo náboženství.  
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15. Novinář je povinen přísně dodržovat presumpci neviny a nesmí identifikovat příbuzné obětí 

nebo delikventů bez jejich jasného souhlasu. 

16. Média musí respektovat soukromí osob, zejména dětí a těch jednotlivců, kteří nejsou schopni 

pochopit následky svých výpovědí. 

17. Ilustrační fotografie a obrázky musí být vždy vybírány s opatrností a respektem k danému 

tématu. 

18. Novinář nesmí zneužívat výsad plynoucích z povolání novináře k prezentování svých 

osobních postojů a je také zakázáno zneužívat informace získané při výkonu profese a 

svěřených úkolů pro své osobní potřeby a obohacení se, a to dříve, než budou tyto informace 

veřejné. 

19. Dary na tiskových konferencí, prezentacích a dalších akcích, na které je novinář pozván, je 

bez dalších dohod možné přijímat do výše hodnoty 500 Kč. Dary, předměty a služby vyšší 

hodnoty je možné přijímat po dohodě se šéfredaktorem, případně vedením média nebo 

vydavatelského domu, případně mediální organizace. 

20. Chování na sociálních sítích – novinář nemusí mít nutně na každé sociální síti, kterou 

používá a kde je registrovaný, dva profily – soukromý a „profesní“. Jakmile má ale 

v hlavičce profilu uvedené, že pracuje pro dané médium, měl by se chovat v souladu 

s kodexem a pravidly dané redakce. Dodržovat by měl zejména nestrannost, nezaujatost, a 

tak podobně.  

21. Zároveň by měli novináři na svých profilech, identifikovaných jako profesní, přispívat tak, 

aby byly příspěvky v souladu s tím, jak se médium prezentuje. Vystihující je především 

tvrzení: „Nepublikujte na sociálních sítí nic, co byste nenapsali/ neřekli v daném médiu.“ 
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6. VYHODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI A DOPORUČENÍ 

V této poslední kapitole před samotným závěrem bych ráda vyhodnotila prakticko-

analytickou část práce a také poskytla určitá doporučení pro další možné rozpracování 

tématu v oblasti mediálních studií.  

Hlavním cílem této práce bylo vytvořit na základě teoretických poznatků, informací 

z odborné literatury a rozhovorů s novináři univerzálně platný kodex, který by mohl být 

s okamžitou platností uvedený v českých médiích, a zároveň by byl aplikovatelný bez 

dalších změn a úprav dalších zhruba pět až deset let. Tuto dobu jsem odhadla s ohledem na 

to, že kodexy, které jsem v této práci analyzovala a detailněji se zabývala jejich strukturou i 

datem vydání, byly naposledy aktualizovány třeba i před deseti nebo dokonce více lety. Proto 

se domnívám, že by neměl být větší problém ve využití tohoto kodexu po více let. Do 

navrženého dokumentu jsem se snažila zařadit vše, co by respektovalo a flexibilně 

zahrnovalo případné další změny a proměny žurnalistické práce, jako například modernizace 

technologií, změna vlastníka, změna mediálního trhu nebo prostředí v České republice.  

6.1.  DOPORUČENÍ 

Při rozhovorech s respondenty, při analýzách českých etických kodexů ale také při provádění 

rešerše zahraničních médií mne napadlo sestavit seznam doporučení, která by v případě 

zájmu mohla aplikovat česká média nejen z hlediska svých aktuálně platných etických 

kodexů: 

- pokud je kodex Vaší redakce, vydavatelství nebo mediálního domu staršího data (byl-li 

vytvořen v roce 2012 a dříve) mělo by dojít k jeho aktualizaci; 

- pokud v kodexu není zpracována problematika sociálních sítí, měla by být doplněna 

pravidla, která pomohou ve sporných případech poskytnout vodítko, jak problém řešit; 

- pokud plánujete aktualizaci kodexu, inspirujte se u zahraničních médií a zastřešujících 

organizací, které mívají kodexy často velmi pravidelně a precizně aktualizované tak, aby 

neměly příliš možnost zastarat. 

Při tvorbě této akademické diplomové práce mě napadlo několik témat, která by bylo možné 

dále zpracovat jako navázání na problematiku etických kodexů v českém mediálním 

prostředí. 
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Domnívám se, že na zjištění a závěry této práce by se dalo poměrně plynule navázat dalšími 

seminárními nebo diplomovými pracemi, které by se mohly zaměřit na následující otázky, 

které vyvstaly mimo jiné při tvorbě této práce. 

▪ Navrhuji realizovat další kolo rozhovorů s novináři, kteří by byli tentokrát konfrontováni 

s vytvořeným univerzálním etickým kodexem. Cílem by bylo zjistit, zda jim v dokumentu 

chybí něco zásadního, zda jim přijde reálné, aby takový kodex platil na jejich pracovišti a 

zda si dokáží představit, že by byl aktuální a použitelný i za několik let. 

▪ Dalším tématem by mohlo být konfrontování odborníků na mediální právo a etiku v médiích 

s navrženým kodexem, kteří by se k různým aspektům a jejich vymahatelnosti mohli vyjádřit 

a kriticky zhodnotit navržené body. 

▪ V souvislosti s etikou médií mne napadlo i téma související s etickým a morálním 

nastavením začínajících novinářů. Podle mého názoru by bylo zajímavé realizovat mezi 

studenty a absolventy oborů žurnalistika, mediální studia a dalších podobných oborů šetření 

zaměřené právě na etické kodexy a etiku v médiích. Zajímalo by mě především, kdy se 

s etikou jako takovou v rámci vzdělávání setkali poprvé, co vše si z této oblasti odnáší ze 

středoškolského a vysokoškolského vzdělání, nebo jak ji vnímají v současné době, jak 

důležitá pro ně je a jak zásadní je pro ně dodržování daných pravidel.   

▪ Závěrem mne napadlo jedno téma, které se netýká přímo etických kodexů, ale mohlo by se 

bez větších komplikací stát tématem například pro bakalářskou nebo diplomovou práci. Jde 

o návrh budoucnosti odborných novinářských organizací v Česku. Několik respondentů se 

v rozhovorech zmínilo, že si dokáží představit zásadní změnu podoby i fungování Syndikátu 

novinářů České republiky a/ nebo vytvoření zcela nové organizace, pod níž by spadala mimo 

jiné právě i etika v médiích. Konkrétní podoby a proměny těchto organizací by mohly být 

předmětem dalšího výzkumu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout přehled etických kodexů aktuálně platných 

v České republice. Zároveň se mi podařilo provést jejich rozbor, na základě kterého byla 

sestavena kapitola věnovaná odlišnostem jednotlivých kodexů. Část práce byla věnována i 

zahraničním dokumentům týkajících se mediální etiky.  

Stěžejní kapitolou této práce jsou ale hloubkové rozhovory s aktéry české mediální scény. 

Hloubkové polostrukturované rozhovory zabezpečily, že jsem od každého respondenta 

mohla získat odpovědi jak na předem připravené otázky, tak na další zajímavé a přínosné 

dotazy, které jsme v rámci rozhovoru společně rozvíjeli.  

Výsledkem je seznam připomínek, komentářů i návrhů a postřehů k aktuální i budoucí 

podobě etiky v médiích a etických kodexů. Většina formulovaných hypotéz se mi 

výzkumem podařila částečně nebo zcela potvrdit. Díky detailním rozhovorům bylo následně 

možné sestavit návrh univerzálně platného kodexu, který by mohla využívat všechna česká 

média bez rozdílu vlastnictví, zaměření, typ nosiče, serióznost nebo periodicitu. Zároveň 

tento dokument reflektuje současné proměny novinářské práce, a tak by se mohl bez větších 

úprav používat i několik dalších let. Je stručný, výstižný a obsahuje především to, co samotní 

novináři považují za podstatné.  

Závěrem jsem stanovila několik doporučení a návrhy na další možná rozpracování tohoto 

tématu. Věřím, že etické kodexy budou i dále v českém mediálním prostředí potřeba, a to 

nejen kvůli postupně se rozvolňujícím definicím toho, kdo vlastně může být novinář, ale i 

kvůli oligarchizaci médií a různým novým typům vlastnictví nejen českých médií.  

Jsem si vědoma toho, že jedna magisterská diplomová práce nemá šanci mnoho v této 

problematice změnit. Pro mne jako studentku oboru Mediální studia a redaktorku 

zpravodajství ve veřejnoprávním médiu bylo velmi zajímavé a přínosné zpracovávat téma 

jak po teoretické rovině, tak také z praktického hlediska, které se i mne při výkonu 

pracovních povinností při každém zadaném úkolu dotýká.  

Za hlavní přínos této práce považuji několik rozhovorů s novináři na téma etiky a etických 

kodexů, protože se domnívám, že poskytli aktuální vhled do současné problematiky mediální 

etiky. Z odpovědí je patrné, jaký mají názor na etické kodexy, jak vidí jejich budoucnost i 

co je pro ně z hlediska současného vývoje českých i zahraničních médií stěžejní.  
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Hlavním výstupem této akademické práce je stručný univerzálně platný etický kodex, jenž 

je vytvořený s tím záměrem, že by mohl být okamžitě uplatnitelný ve všech českých médiích 

bez rozdílu. Závěrem této práce jsem nastínila možná témata pro další analýzu a akademické 

zpracování problematiky etiky v médiích.  

Doufám, že tato práce přispěje ke studiu etických kodexů, naváže na dosavadní přístupy a 

již dokončené akademické práce a zároveň věřím, že mé zpracování tématu nabízí prostor 

pro další bádání. Má k tomu sloužit hlavně závěrem nastíněný seznam doporučení a námětů 

souvisejících s rozpracováním tématu etiky a etických kodexů v českém mediálním systému.  
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SUMMARY 

Master´s Thesis offers an analysis of codes of ethics which are currently valid in the Czech 

media. Its differences and exceptionalities are provided in an independent chapter. One part 

of the thesis is focused on foreign codes of conduct. The main chapter contains important 

knowledge of the interviewed experts. They were answering general questions and 

developing new topics that seemed important to the journalists. With the gained information 

from interviews, I assembled a list of comments, recommendations and remarks on the 

current and future form of the codes of ethics not only in the Czech media scene.  

Majority of defined hypotheses were confirmed. The main goal of the thesis was to create a 

general code of conduct applicable to every single media in the Czech Republic. The newly 

created document with rules for journalists reflects current changes and transformation of 

the journalism and journalist´s work and considers the comments, opinions and fears of the 

journalists. New code of ethics ensures its validity for future years.  

In conclusion, recommendations and suggestions were formulated for possible next analysis 

of ethics on the media scene. I strongly believe that the codes of ethics will play an important 

role in Czech media system because of the changing ownership of the media and other 

powerful factors.  
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Příloha 1: Etický kodex Syndikátu novinářů České republiky  

Dostupné z: http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex/ 

Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské konferenci o politice hromadných 

sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě 11 c, že „novináři 

mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy např. ve formě etického kodexu.“ 

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

dobrovolně uplatňovány“ a že „výkon novinářského povolání je založen zejména na 

základním právu na svobodu projevu, zaručenou článkem č. 10 Evropské konvence o 

lidských právech.“ 

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

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

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

    Syndikát novinářů České republiky na základě studia mezinárodních i národních 

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

dobrovolnému dodržování vyzval všechny české a moravské novináře bez ohledu na jejich 

členství v syndikátu. 

    1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Občané 

demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo 

na informace, jak jim je zajišťuje čl.17 Listiny 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. 

    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. 

    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. 

    Etický kodex novináře přijala jako otevřený dokument valná hromada Syndikátu 

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

aktualizovala správní rada dne 25. 11. 1999. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


