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AUTONÓMNA A PARTICIPATÍVNA ŽURNALISTIKA 
Vybrané premeny a ich etický rozmer 

 
Michal Szarka 

 
Abstrakt 

Autonómna a participatívna žurnalistika sú formátmi, ktoré v poslednej dobe nadobú-
dajú na význame aj na území Slovenska. Tento fakt môže sám osebe evokovať diskusiu 
o potrebe novej žurnalistickej etiky. Vznik spomínaných formátov však možno premiet-
nuť do širšej perspektívy. Ak za motív vzniku dosadíme reakciu na nespokojnosť s aktu-
álnym stavom morálky v médiách, otvorí sa ďalší rozmer problematiky. Konfrontácia 
„nového“ a „tradičného“ v žurnalistike môže sprostredkovane viesť k otázke o prehod-
notení formy, ale i samotného zmyslu jej etickej regulácie. Príspevok vníma nespokoj-
nosť so stavom žurnalistickej morálky aj ako výčitku voči aplikovateľnosti žurnalistickej 
etiky. Úvaha o perspektívach etickej regulácie v tejto oblasti je zároveň otázkou o vzťa-
hu teoretického a praktického v profesijnej etike žurnalistu.  
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lternatívne žurnalistické formáty sa dostávajú čoraz viac do popredia aj 
na našom území. Popri obsahu a forme je pri týchto žurnalistických 

produktoch nemenej zaujímavý aj ich etický rozmer. S novými žurnalistic-
kými formátmi na jednej strane prichádzajú pre etiku nové výzvy, na druhej 
strane však žurnalistická alternatíva často môže zobraziť „staré problémy 
v novom svetle“. V prípade tohto príspevku sa zameriam na „staronový“ 
problém vzťahu teoretického a praktického v profesijnej etike. Ako v texte 
ukážem, vzťah teoretického a praktického v žurnalistickej etike nie je len 
osobitným problémom, ktorého riešením by sa etika mala zaoberať. Spomí-
naný vzťah možno do istej miery chápať aj ako moment iniciujúci vznik al-
ternatívnej žurnalistiky. Nosná časť textu sa venuje bližšiemu pohľadu na 
profesionalitu a autonómiu. Cieľom tohto rozboru je poukázať na dôležitosť 
týchto premenných v oblasti profesijných etík, ako aj zdôrazniť špecifické 
postavenie profesionála v žurnalistike. Text príspevku ústi do úvah o mož-
nom smerovanie profesijnej žurnalistickej etiky vo vzťahu k alternatívnej 
žurnalistike. Predkladaný text si nekladie za cieľ bezchybné zhodnotenie ak-
tuálneho vývoja v novinárstve. Želaným zámerom je podporiť v čitateľovi 
záujem o tému alternatívnej žurnalistickej tvorby a v ideálnom prípade ho aj 
stimulovať k zaujatiu vlastného stanoviska k tejto téme. 

A 



Michal Szarka 

 
401401401401    

ALTERNATÍVNA ŽURNALISTIKA 

Alternatívna žurnalistika má celý rad definícií, z ktorých niektoré si do-
konca odporujú.1 Na účely tohto príspevku budem pracovať s pracovnou defi-
níciou alternatívnej žurnalistiky, v rámci ktorej vidím jej hlavnú úlohu 
v ponúkaní alternatívneho pohľadu na to, čo je prezentované v médiách kon-
trolovaných politickým a/alebo ekonomickým vplyvom (respektíve v upo-
zorňovaní na dôležité problémy, ktorým mainstream nevenuje pozornosť). 
Formy alternatívnej žurnalistiky, na ktorých etické aspekty budem chcieť 
poukázať, by sa dali zhrnúť do dvoch dominantných podskupín.2 V prvom 
prípade pôjde o alternatívu vychádzajúcu z aktivity profesionálnych žurnalis-
tov. Na odlíšenie ju budem označovať ako autonómnu žurnalistikuautonómnu žurnalistikuautonómnu žurnalistikuautonómnu žurnalistiku. Druhý 
z prúdov charakterizuje zvýšená účasť publika na tvorbe žurnalistiky. V tom-
to prípade preto budem hovoriť o participatívnej žurnalistikeparticipatívnej žurnalistikeparticipatívnej žurnalistikeparticipatívnej žurnalistike. 

Ako už bolo spomenuté, pod autonómnou žurnalistikou rozumiem také 
formáty, za ktorých vznikom stoja profesionálni novinári. Stimulom pre vy-
tvorenie týchto formátov je nespokojnosť novinárov so stavom fungovania 
tradičnej žurnalistiky. Konkrétne podoby tejto frustrácie opisuje Verick: 
„Každý novinár ... má možnosť voľby: buď sa predáva, alebo sa vzdá občian-
skej kariéry a spoločenského uznania a dá výpoveď. ... Kto ešte aj dnes pracu-
je pre médiá, ten určite stál pred touto voľbou a rozhodol sa pre kariéru, 
a tým prostitúciu“. Novinár, ktorý sa rozhodne z tradičnej žurnalistiky odísť, 
môže podľa Vericka písať pre „ilegálne alebo alternatívne listy“ či zverejňovať 
svoje názory na internete (Verick, 2009, s. 156).  

Verickom spomínaný príklad asi najsilnejšie odkazuje na prácu tzv. novi-
nárov na voľnej nohe – jeden z typických formátov autonómnej žurnalistiky, 
ktoré majú svoje zastúpenie aj u nás. Ako ďalšiu formu možno spomenúť 
spravodajské kanály s nezávislou formou financovania. V tomto prípade ide 
o žurnalistiku prezentovanú na prvý pohľad tradičnými mediálnymi pod-
nikmi. Rozdiel je v ich financovaní. Ako príklad môžu poslúžiť noviny finan-
cované výlučne predajom a predplatným. Vo svete si čoraz väčšie zastúpenie 
získava aj tzv. non-profit journalism. V tomto prípade ide o médiá fungujúce 
na princípe neziskovej organizácie. Financovanie je tu zabezpečené z viace-
rých zdrojov, často vo forme sponzorstva. Vďaka nezávislosti na tradičnom 

                                                      
1 Viac k problematike definovania alternatívnej žurnalistiky: pozri Bailey – Cammaerts – Carpentier, 

2007, s. 7 – 33. 
2 Pri definícii alternatívnej žurnalistiky, reprezentovanej spomínanými dvoma „hlavnými prúdmi“, 

nerozlišujem typ média (elektronické alebo tradičné), ktorým je prezentovaná. 
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zdroji financií (reklame) sa predpokladá nižšia miera vonkajšieho tlaku na 
novinára a v konečnom dôsledku aj vyššia objektivita média. Životaschopnosť 
autonómnej žurnalistiky je vo všetkých jej spomínaných formách vo vý-
znamnej miere determinovaná veľkosťou trhu, na ktorom dané médium pôsobí. 

Závislosť na počte odberateľov do istej miery rieši druhý typ alternatívnej 
žurnalistiky, ktorému sa chcem venovať – participatívna žurnalistika.3 Za 
etablovaním participatívnej žurnalistiky stoja dva faktory. Prvým je divácka 
nespokojnosť s tradičnou žurnalistikou. Ďalším, nemenej významným fakto-
rom, ktorý umožnil rozvoj tohto prúdu žurnalistiky, je technologický rozvoj. 
Fotoaparáty a kamery v mobilných telefónoch či revolučná zmena internetu 
z „read-only“ na „read and write“,4 – to všetko divákom umožnilo (respektíve 
zjednodušilo) participovať na tvorbe správ. 

Fungovanie participatívnej žurnalistiky vhodne ilustruje Indymedia. 
Vznik tohto projektu sa spája s rokom 1999 a protestmi pri príležitosti zasad-
nutia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v meste Seattle. Antiglobalistic-
kí aktivisti vtedy chceli, aby sa o protestoch informovalo v médiách. Obávali 
sa však odignorovania protestu zo strany mainstreamových médií a toho, že 
protestujúci budú tradičnými médiami vykreslení v negatívnom svetle. Roz-
hodli sa preto vytvoriť nezávislé mediálne centrum (Independent Media Cen-
tre – v skrátenej forme Indymedia). Informácie o protestoch nakoniec zosta-
vili zo záznamov zachytených priamo účastníkmi demonštrácie. Podľa Gill-
mora boli medzi záznamami napríklad aj fotografie zobrazujúce miestnych 
policajných dôstojníkov pri „nekorektnom“ zaobchádzaní s protestujúcimi. 
Do roka vzniklo ďalších tridsať centier v iných mestách. V roku 2010 mali 
podľa odhadov nezávislé mediálne centrá operovať v 180 až 200 mestách po 

                                                      
3 Definícia participatívnej žurnalistiky v odbornej literatúre nie je jednotná. O participatívnej žurnalis-

tike sa vo všeobecnosti zvykne hovoriť v prípadoch, v ktorých sa na výslednej podobe žurnalistického 
produktu podieľajú jeho koneční príjemcovia, teda diváci, poslucháči a čitatelia. Recipienti médií však 
upozorňovali na témy hodné novinárskeho záujmu už v dávnej minulosti. Kde je teda hranica medzi 
tradičnou a občianskou žurnalistikou? Pri voľbe vhodnej definície sa prikláňam k názoru Bowmana 
a Willisa, ktorí pokladajú participatívnu žurnalistiku za „čin vychádzajúci z aktivity občana alebo sku-
piny občanov, hrajúcich aktívnu úlohu v procese zberu, odosielania, analýzy a šírenia správ. Zámerom 
tejto diváckej účasti je poskytovať nezávislé, spoľahlivé, presné, rozsiahle a relevantné informácie, kto-
ré si fungovanie demokracie vyžaduje“ (Bowman – Willis, 2003, s. 10). Charakteristickým znakom 
participačnej (občianskej) žurnalistiky v mojom chápaní teda nie je samotná účasť publika na tvorbe 
správ, ale jeho dominantné postavenie v procese tejto tvorby. 

4 Internet read and write znamenal pre svojich používateľov dramatické zníženie nárokov na odbornosť 
pri tvorbe webových stránok. Z čitateľov sa s nástupom roku 2000 stali prispievatelia. Read and write 
web dnes umožňuje okrem písania blogov a prispievania do sociálnych sietí napríklad aj pomerne ne-
náročnú tvorbu internetových rádií či televízií. Viac k vývoju webu read and write z pohľadu žurna-
listiky pozri Gillmor, 2008, s. 23 – 43. 
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celom svete (Hirst, 2011, s. 154 – 160; Gillmor, 2006, s. 144 – 148). Indymedia 
v súčasnosti predstavuje celosvetovú sieť nezávislých mediálnych centier, 
ktoré združujú nezávislých žurnalistov. Indymedia dnes pôsobí aj na Sloven-
sku, a to ako občianske združenie vydávajúce denník Verejnosť.  

 
O VZŤAHU ETIKY A ALTERNATÍVNEJ ŽURNALISTIKY 

Obe spomínané formy alternatívnej žurnalistiky možno chápať aj ako vý-
raz nespokojnosti s tradičnou mediálnou tvorbou. Novinári sú nespokojní 
s pracovnými podmienkami v tradičných mediálnych podnikoch, diváci zasa 
s výsledkami tradičnej žurnalistiky. Ak dôvody na vznik alternatívnych fo-
riem žurnalistiky minimalizujeme len na ich etický rozmer, môžeme sa bliž-
šie pozrieť na to, aký je potenciál etiky v riešení tejto problematiky.  

Ak pri našej úvahe prijmeme predpoklad, že žurnalistická etika prezentuje 
(najmä prostredníctvom kódexov)5 istý vzor, ku ktorému by mala prax sme-
rovať, mohli by sme dôjsť k záveru, že aplikácia etickej teórie do praxe nefun-
guje (keďže je to práve nenaplnenie predstáv o ideálnej žurnalistike, ktoré 
motivuje novinárov, ako i občianskych žurnalistov k vytváraniu alternatív-
nych žurnalistických formátov).6 Novinári odchádzajú z redakcií najčastejšie 
kvôli pocitu nedostatku autonómie pri práci a je to práve novinárska autonó-
mia, ktorá je – ako ukážem ďalej – slabým miestom žurnalistických etických 
kódexov. 

 
AUTONÓMIA, PROFESIONALITA A ŽURNALISTIKA 

V novinárstve je ako o prejavoch autonómie možné hovoriť o slobodnej slobodnej slobodnej slobodnej 
voľbevoľbevoľbevoľbe (možnosť slobodného prístupu k informáciám) a slobode konaniaslobode konaniaslobode konaniaslobode konania (slo-
boda slova). Ich miera je však závislá od intenzity vonkajšej determinácie. Na 
rozhodovanie novinára (respektíve redakcie) v žurnalistike často pôsobí eko-
nomický a (alebo) politický tlak. Sú v takom prípade novinári naozaj auto-
nómni? Možno v ich prípade uvažovať o slobode, a tým aj o profesionalite?7 

                                                      
5 Ideál, ku ktorému by konanie ľudí malo smerovať, opisuje najmä anticipačný etický kódex. Aj keď 

napríklad Etický kódex novinára, vydaný Slovenským syndikátom novinárov (2010), pozostáva skôr 
z pravidiel (čím by sa radil skôr k tzv. východným kódexom), možno v ňom nájsť aj isté vzory správa-
nia novinárov. 

6 Dôvodov na formovanie alternatívnej žurnalistiky by, samozrejme, bolo možné identifikovať viac. 
Frustrácia spojená s nekvalitnými výstupmi klasického novinárstva však, podľa mňa, v tomto procese 
zohráva dominantnú úlohu. 

7 V práci sa prikláňam k názoru, že autonómia je jedným zo základných charakteristík, ktoré odlišujú 
profesiu od povolania. Vychádzam pritom z Kellerovej definície profesie (Keller, 1992, s. 165). 
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Ak novinári nie sú profesionálmi, mali by sa zodpovedať profesijnému etic-
kému kódexu? 

Pohľad na profesionalitu, pochádzajúci z prostredia etiky, reprezentuje 
názor Malankievičovej. Podľa autorky je profesionálne konanie možné hod-
notiť z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Po prvé, je možné pýtať sa na konanie 
profesionálov „(kto koná?)“ a po druhé, pýtať sa na konanie určitej kvality 
„(ako a na akom spôsobe sa to robí?)“. Ako prvé približuje Malankievičová 
svoje chápanie profesionála (t. j. odpoveď na otázku „kto koná?“), ktoré vy-
medzuje prostredníctvom piatich znakov osobnosti: 

 
„... 1. prednosť autonómie v povolaní vs. komunita, 2. vlastná kontrola či sebaregulácia vs. 
stanovenie cudzieho prvku pri kontrole, 3. v profesionálnej socializácii ide o špecifickú 
technickú pripravenosť a odborové poznatky (špecializácia a expertíza) – t. j. širšie pocho-
pené profesionálne vedenie, 4. profesionálna schopnosť (kompetencia), individuálne po-
ňaté vedenie a 5. vedomie zodpovednosti.“ (Malankievičová, 2008, s. 115 – 116). 

 
Pri posudzovaní konania profesionála (t. j. hľadaní odpovede na otázku 

„ako a na akom spôsobe sa to robí?“) hovorí Malankievičová o takom konaní, 
ktorého kvalita je dosiahnutá vzdelaním a stupňom kvalifikácie, alebo ide na 
druhej strane o legálnu činnosť prostredníctvom certifikácie (Malankievičová, 
2008, s. 114 – 116). V Malankievičovej definícii je za dôležitý znak profesio-
nality považovaná autonómia. Tá je súčasne etickou kategóriou. Ako som na-
značil, jej prítomnosť je podľa môjho názoru potrebná aj na to, aby bolo mož-
né uvažovať o riadení sa normami obsiahnutými v etických kódexoch profesie. 

Malankievičová sa vyjadruje bližšie k autonómii, keď píše: „Disponovať 
profesionálnym vedením a mať profesionálnu schopnosť ... zaručuje autonó-
miu konania profesionála, jeho schopnosť sebaregulácie, sebakontroly, čo 
umožňuje samostatné riadenie a plnenie zodpovedných úloh a cieľov spoloč-
nosti“ (Malankievičová, 2008, s. 117). Predpoklad pre autonómiu profesionála 
teda podľa autorky vzniká súčinnosťou prvých dvoch znakov v jej chápaní 
profesionality (spomínanom v predchádzajúcom texte). Pokiaľ ide o oblasť 
žurnalistiky, domnievam sa, že s týmto tvrdením môžem súhlasiť len čiastoč-
ne. Novinár môže mať profesionálne vedenie (aj ak by sme za minimum „pro-
fesionálneho vedenia“ žurnalistu dosadili „iba“ riadenie sa etickým kódexom) 
a profesijné kompetencie, nemusí to ale byť podmienkou jeho reálnej auto-
nómie. Pri Malankievičovej chápaní autonómie je možné hovoriť len o po-
tenciálnej autonómii. To, či (a ako) sa tento potenciál prejaví, závisí od pro-
stredia, v ktorom subjekt (v našom prípade novinár) pôsobí. 
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Domnievam sa, že pri hodnotení profesionálnej autonómie (spolu s profe-
sionálnou zodpovednosťou) ako morálnej kategórie je vhodné vychádzať 
z platformy morálnej slobody a zodpovednosti. Svoj pohľad na vzťah poten-
ciálnej a reálnej autonómie preto vysvetlím cez vzťah týchto dvoch kategórií. 
Vzťah slobody a zodpovednosti s ohľadom na konanie mravného subjektu 
prezentuje Gluchman. Mravný subjekt pokladá za slobodnú a rozumnú by-
tosť, ktorá je napriek istej miere subjektívnej či objektívnej determinácie 
schopná slobodného rozhodovania a konania, v dôsledku čoho je jej možné 
prisúdiť aj morálnu zodpovednosť (Gluchman, 2008a, s. 111). Súhlasím s ta-
kýmto chápaním slobody a zodpovednosti jednotlivca, ak má ísť o ich vše-
obecné vymedzenie. Ak by však takáto všeobecná definícia bola aplikovaná 
na profesionálnu oblasť, mohlo by dôjsť k chybám. Konkrétne v oblasti žur-
nalistiky by to mohlo viesť k vzniku zjednodušeného predpokladu, podľa kto-
rého demokratická spoločnosť znamená novinársku autonómiu.8 

Vzhľadom na špecifickosť situácie preto použijem špecifickejšie chápanie 
slobody a zodpovednosti. Gluchman píše, že podľa Taylora možno vymedziť 
tri najčastejšie prístupy k vzťahu slobody a zodpovednosti. Prvý z nich – in-
kompatibilizmus – pripúšťa, že existujú faktory, ktoré vplývajú na charakter 
alebo osobnosť mravného subjektu, no tie ho nedeterminujú v úplnej miere. 
Úplná determinácia by podľa inkompatibilistov znamenala vylúčenie mrav-
nej zodpovednosti. Nasledujúce stanovisko je známe ako silný determinizmus 
(hard determinism). Podľa tohto smeru je determinácia mravného subjektu 
v rozpore s morálnou zodpovednosťou. Slabý determinizmus je východisková 
pozícia, ktorá uznáva determináciu, no nevylučuje možnosť slobody voľby 
a s ňou aj úvahy o morálnej zodpovednosti mravného subjektu. Gluchman 
pokračuje v Taylorovom výpočte, ktorý v súvislosti so slabým determiniz-
mom tvrdí: „Podľa tohto názoru sloboda, prípadne jej absencia sú záležitosťou 
stupňa.“ (Gluchman, 2008a, s. 111 – 112) 

Moje chápanie autonómie v rámci profesijnej etiky je do istej miery blízke 
Taylorovmu opisu slabého determinizmu. Pri výkone profesie považujem za 
rovnako (ak nie viac) dôležité rozlišovať stupeň determinácie. Od miery von-
kajšej determinácie autonómie v povolaní závisí to, či (a ako) bude o ňom 
možné hovoriť ako o profesii, a tým aj uvažovať o profesijnej etike. Hlavnú 
myšlienku môjho chápania slobody a zodpovednosti vo vzťahu k profesionál-

                                                      
8 Pripúšťam, že demokracia môže byť považovaná za jednu z podmienok autonómie. Odmietam však 

však názor, ktorý počíta s tým, že demokracia je jediná a plne postačujúca podmienka novinárskej au-
tonómie. 
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nej autonómii možno zhrnúť do tvrdenia: Mravný subjekt ako rozumná bMravný subjekt ako rozumná bMravný subjekt ako rozumná bMravný subjekt ako rozumná by-y-y-y-
tosť (subjektívna sloboda), žijtosť (subjektívna sloboda), žijtosť (subjektívna sloboda), žijtosť (subjektívna sloboda), žijúci v slobodnej spoločnosti (objektívna sloboda) úci v slobodnej spoločnosti (objektívna sloboda) úci v slobodnej spoločnosti (objektívna sloboda) úci v slobodnej spoločnosti (objektívna sloboda) 
spĺňa hlavné predpoklady slobodného rozhodovania a môže voči nemu byť spĺňa hlavné predpoklady slobodného rozhodovania a môže voči nemu byť spĺňa hlavné predpoklady slobodného rozhodovania a môže voči nemu byť spĺňa hlavné predpoklady slobodného rozhodovania a môže voči nemu byť 
vyvodená mravná zodpovednosť. Ten istý jedinec ale nemusí zastávať autvyvodená mravná zodpovednosť. Ten istý jedinec ale nemusí zastávať autvyvodená mravná zodpovednosť. Ten istý jedinec ale nemusí zastávať autvyvodená mravná zodpovednosť. Ten istý jedinec ale nemusí zastávať auto-o-o-o-
nómnu pozíciu v rámci pracovného života. V „neslobodnom povolaní“nómnu pozíciu v rámci pracovného života. V „neslobodnom povolaní“nómnu pozíciu v rámci pracovného života. V „neslobodnom povolaní“nómnu pozíciu v rámci pracovného života. V „neslobodnom povolaní“,,,, t. j.  t. j.  t. j.  t. j. 
vvvv    takom, v ktorom mravnému subjektu okolnosti bránia konať v súlade s mtakom, v ktorom mravnému subjektu okolnosti bránia konať v súlade s mtakom, v ktorom mravnému subjektu okolnosti bránia konať v súlade s mtakom, v ktorom mravnému subjektu okolnosti bránia konať v súlade s mo-o-o-o-
rálnymi princípmi alebo ho v takom konaní obmedzujú, je obmedzená aj prrálnymi princípmi alebo ho v takom konaní obmedzujú, je obmedzená aj prrálnymi princípmi alebo ho v takom konaní obmedzujú, je obmedzená aj prrálnymi princípmi alebo ho v takom konaní obmedzujú, je obmedzená aj pro-o-o-o-
fesijná autonómia a profesijná zodpovednosť tohto subjektu. V situáciách, fesijná autonómia a profesijná zodpovednosť tohto subjektu. V situáciách, fesijná autonómia a profesijná zodpovednosť tohto subjektu. V situáciách, fesijná autonómia a profesijná zodpovednosť tohto subjektu. V situáciách, 
keď keď keď keď je (reálna) autonómia povahje (reálna) autonómia povahje (reálna) autonómia povahje (reálna) autonómia povahou pracovnej činnosti vylúčená (alebo je oou pracovnej činnosti vylúčená (alebo je oou pracovnej činnosti vylúčená (alebo je oou pracovnej činnosti vylúčená (alebo je ob-b-b-b-
medzená), nie je podľa mňa opodstatnené hovoriť o zodpovednosti k etickmedzená), nie je podľa mňa opodstatnené hovoriť o zodpovednosti k etickmedzená), nie je podľa mňa opodstatnené hovoriť o zodpovednosti k etickmedzená), nie je podľa mňa opodstatnené hovoriť o zodpovednosti k etické-é-é-é-
mu kódexu, respektíve je tento kódex nutné upraviť s ohľadom na reálnu mu kódexu, respektíve je tento kódex nutné upraviť s ohľadom na reálnu mu kódexu, respektíve je tento kódex nutné upraviť s ohľadom na reálnu mu kódexu, respektíve je tento kódex nutné upraviť s ohľadom na reálnu 
možnosť voľby subjektu. Naopak, s rastúcou slobodou konania rastie dôrmožnosť voľby subjektu. Naopak, s rastúcou slobodou konania rastie dôrmožnosť voľby subjektu. Naopak, s rastúcou slobodou konania rastie dôrmožnosť voľby subjektu. Naopak, s rastúcou slobodou konania rastie dôraz na az na az na az na 
zodpovednosť, a teda aj zodpovednosť, a teda aj zodpovednosť, a teda aj zodpovednosť, a teda aj opodstatnenosť opodstatnenosť opodstatnenosť opodstatnenosť profesijnej etiky.profesijnej etiky.profesijnej etiky.profesijnej etiky. Nie každého novi-
nára je možné považovať za profesionála. Rozhodujúcim faktorom v žurnalis-
tickej profesii pritom nie je odborná príprava, ale (omnoho viac) autonómia. 

V praktickej rovine sa otázka profesionálnej autonómie týka tak mainstre-
amových, ako aj alternatívnych foriem žurnalistiky. Ako jeden z problémov 
tradičného novinárstva som označil práve častý nedostatok autonómie. Novi-
nár je pripravený o časť autonómie vo svojom rozhodovaní v dôsledku eko-
nomického či politického tlaku. Prostredníkom tohto tlaku sa často stáva ma-
jiteľ média, ale aj redakcia. Redakcia, ktorá býva v procese tvorby spravodaj-
stva považovaná za garanta kvality informácií, sa práve vďaka tomuto svojmu 
postaveniu môže stať, paradoxne, hlavným zdrojom manipulácie (cenzúry).9 

V tejto situácii je potrebné zvážiť, do akej miery môžu do práce novinára za-
sahovať externé činitele a redakcia a do akej miery má byť rozhodovanie po-
nechané len na vlastnom morálnom úsudku novinára. Odpoveď by mohla byť 
sformulovaná na základe odpovedí na Funiokom položené otázky týkajúce sa 
mediálnej zodpovednosti: 

 
„Kto nesie zodpovednosť? (konajúci) 
Za čo sa má zodpovedať? (konanie) 
Za čo nesie zodpovednosť? (dôsledky) 
Voči komu nesie zodpovednosť? (dotknuté osoby) 
Pred čím (kým) nesie zodpovednosť? (inštancie, ako napr. svedomie a verejnosť) 
Prečo niesť zodpovednosť? (hodnoty, normy, kritériá).“ (Funiok, 2002, s. 42) 

 

                                                      
9 Etický kódex novinára (2010) obsahuje pravidlá upravujúce spôsob a mieru zásahov redakcie do tvori-

vého procesu novinárov, ako aj odmietnutie cenzúry. 
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V žurnalistickej etike by mala byť zdôraznená zodpovednosť aj na pozí-
ciách, ktoré sú v hierarchii mediálnych podnikov vyššie (nad žurnalistom). 
Takto formulované otázky pritom môžu byť aplikované na rôznych úrov-
niach mediálneho podniku. Použité môžu byť aj v prípade alternatívnej žur-
nalistiky, no v tomto prípade sa ťažisko presúva skôr na druhú stranu – rieše-
nie (možnej) nízkej miery zodpovednosti v dôsledku prílišnej slobody novi-
nára. V prípade občianskej žurnalistiky je teda otázku „kto kto je profesio-
nál?“ nutné rozšíriť o rozmer, ktorý by definoval mieru jeho morálnej zodpo-
vednosti. 

Som názoru, že plnohodnotným novinárom môže byť v dnešnej dobe aj 
neprofesionál. Ten môže za istých okolností podať dokonca lepšie výsledky 
ako profesionál v tradičnom chápaní tohto pojmu. To, čo obsahuje moje chá-
panie profesionálneho žurnalistu, by som zhrnul do troch bodov. Jeho prvým 
znakom je autonómia. Tá pritom nie je len znakom, ale aj podmienkou napl-
nenia ďalších bodov. Nasleduje rešpektovanie etických noriem. Tento bod 
zároveň predstavuje minimum profesionálnej prípravy. Okrem znalosti kóde-
xu by pri posudzovaní profesionality žurnalistu mali mať rozhodujúci význam 
výsledky jeho práce. Zmyslom žurnalistiky by mala byť kvalitná žurnalistika. 
Profesionálny novinár je potom taký, ktorý ju dokáže vytvoriť. Záverečným, 
tretím bodom je schopnosť prinášať kvalitné spravodajstvo.10 

 
ZÁVER 

Alternatívne prístupy pravdepodobne v najbližšej budúcnosti tradičnú 
žurnalistiku nenahradia, no súčasný vývoj naznačuje, že sa s nimi bude mož-
né stretávať čoraz častejšie. Rozvoj alternatívnej žurnalistiky vo svete, ale čo-
raz viac i u nás možno vnímať rôzne. Na jednej strane je možné cítiť opti-
mizmus a nádej na isté priblíženie k „etickému ideálu žurnalisticky“. Oveľa 
dôležitejšie je ale nezabúdať na negatívne stránky veci. Ako píše Debatin, eti-
ka by v ideálnom prípade mala nasledovať technologický pokrok a ponúkať 
riešenia, ktoré by boli schopné anticipovať negatívne následky technologic-
kého pokroku (Debatin, 2010, s. 321 – 323). Dosiahnutie tohto cieľa však ne-
bude možné bez interdisciplinárnej spolupráce. 

                                                      
10 Svoje chápanie kvalitného spravodajstva (resp. kvalitnej žurnalistiky) a kvality ako kategórie v žurna-

listickej etike opieram o definíciu kvality podľa Wallisha, ktorého vo svojej práci parafrázuje Haller 
(2010, s. 354 – 355). Vychádzajúc z nej vidím kvalitu žurnalistiky v schopnosti priblížiť témy sociálnej 
reality, spracovať ich adekvátnymi technikami rešerše a priblížiť ich čitateľom zrozumiteľnou formou. 
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Nedostatočná spolupráca odborníkov z oblasti teórie médií s profesionál-
nymi novinármi (respektíve etikov a teoretikov médií) je citeľná aj u nás. Aj 
keď by príčiny tohto stavu bolo možné hľadať v krátkej histórii slobodnej 
(demokratickej) žurnalistiky na Slovensku, kratšia žurnalistická tradícia by 
nemala byť ospravedlnením pre povrchné spracovanie žurnalistickej etiky. 
Ako som sa v príspevku snažil naznačiť, riešeniu špecifických problémov al-
ternatívnych novinárskych produktov musí predchádzať revízia žurnalistic-
kej etiky zaoberajúcej sa novinárstvom v jeho klasickej podobe. Pred začatím 
interdisciplinárnej diskusie musí dôjsť k rozšíreniu teoretickej základne žur-
nalistickej etiky. 
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Autonomous and Participatory Journalism – Selected Transformations 
of Journalism and Its Ethical Dimension 

Abstract 

Autonomous and participatory journalism are formats which have increased their 
importance in Slovakia lately. This may itself evoke discussion on the need for new 
journalistic ethics. However, establishment of the mentioned formats may be reflected 
in a broader perspective. If we substitute for the motive of establishment a response to 
dissatisfaction with the current state of morality in the media, it opens another 
dimension of the issue. Confronting of the “new” and “traditional” in journalism may 
indirectly lead to the question of the form review, but also a very sense of its ethical 
regulation. This conference paper perceives discontent with the state of journalistic 
ethics also as a reproach to the applicability of journalistic ethics. Reasoning the 
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perspectives of the ethical regulation in this area is also a question of the relationship 
between theory and practice in the professional ethics of journalists. 
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professional ethics – journalism – professionalism – responsibility – objectivity – auton-
omy – code of ethics 
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