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LESK A BÍDA MÉDIÍ
Na konferenci nazvanou Èlovìk a média, která se konala v pražské Vinoøi, pozvalo pracovníky médií Hnutí fokoláre v Èeské republice a obèanské sdružení Pontes. Konala se v nedávno
dokonèeném Centru Mariapoli, místì setkávání èlenù Díla Mariina, které s vytøíbeným vkusem
projektoval architekt Jindøich Synek.
Proto hned první referát patøil italskému èlenu Hnutí fokoláre Paolu Lorigovi, komentátorovi
èasopisu Citta Nuova, který pøedstavil rozvoj vydavatelských aktivit hnutí od tištìných letákù
se Slovem života kdysi až k aktuální podobì èasopisu Nové mìsto, vycházejícího v desítkách
zemí, a k bohaté knižní produkci.
Øady dùležitých aspektù fungování médií v moderní spoleènosti se dotkl Pavel Fischer,
øeditel politického odboru prezidentské kanceláøe. Mezi nebezpeènými trendy souèasné mediální scény zmínil pøedevším její znaènou komercializaci, bulvarizaci a zámìnu skuteèného
života za virtuální realitu. Tomu lze èelit pouze kritickým pøístupem k „mediálním produktùm“
a kvalitní mediální výchovou ve školách.
O své zkušenosti s novináøskou etikou v jednom regionálním deníku se s pøítomnými podìlila redaktorka Blanka Pirnosová. Shrnula je zhruba takto: Zatímco v minulosti odsouval
etiku „do neviditelna“ diktát ideologie, pak dnes je to diktát neviditelné ruky trhu.
Etickým aspektùm novináøské práce se velkou mìrou vìnoval i pøíspìvek Olgy Kopecké-Valeské, která spojila svou redaktorskou dráhu s Rádiem Svobodná Evropa.
Vlivem televize na dnešního èlovìka se zabýval redaktor Èeské televize Michael Otøísal.
Zdùraznil, že se nejedná o vliv èi moc uzurpovanou, nýbrž do znaèné míry delegovanou,
nebo dnešní stále atomizovanìjší èlovìk, který touží po komunikativním spoleèenství, se ho
zároveò bojí, a proto sahá po mediální náhražce.
Internet jako jeden z nástrojù globalizace, jako nový životní styl èi jakýsi nový svìtadíl pøedstavil Ignác Mucha z Pastoraèního støediska pražského arcibiskupství. Revoluènost tohoto
média spoèívá v tom, že zatímco „tradièní“ sdìlovací prostøedky komunikují jedno-smìrnì,
internet je médiem obousmìrným, nabízí výbìr, srovnání, zpìtnou vazbu, dialog, pøesné
sledování návštìvnosti atd. Odpoledne se úèastníci rozdìlili do dvou diskusních kroužkù a
navázali na podnìty pøednášejících. Na závìr se shodli na tom, že toto setkání bylo užiteèné
a rozhodnì by nemìlo být poslední.
JAROSLAV ŠUBRT

(Katolický týdeník, Praha øíjen 2002)
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ÈLOVÌK A MÉDIA
PAVEL FISCHER

V roce 1995 zaèal pracovat v Kanceláøi prezidenta republiky jako tiskový specialista, pozdìji se stal zástupcem
tiskového mluvèího. Od roku 1999 pùsobí ve funkci øeditele
Po-litického odboru Kanceláøe prezidenta republiky. Je èlenem mezinárodní evropské ekumenické pracovní skupiny,
která se vìnuje sdìlovacím prostøedkùm a jejich místu v
církvích a spoleènosti.

I. JAK VYPADÁ SVÌT
VE SDÌLOVACÍCH PROSTØEDCÍCH
A ÈÍM SE LIŠÍ OD REÁLNÉHO SVÌTA.

Kdybyste teï dostali za úkol pøipomenout dùležité výroèí v kalendáøi nìjakého
politika nebo zpracovat politické jednání èi
událost, musíte svoji pøedstavu promyslet i
mediálnì èi novináøsky, tedy tak, aby byla
srozumitelná pro veøejnost. Èasto nebývá
jednoduché pozornost nasmìrovat k hlavní mu tematu setkání èi smyslu daného
kroku. Mnohem lépe se pøeci píše o tom,
co bylo na jídelním lístku. A i kdybyste mìli
akci promyšlenou do všech detailù, do
poslední chvíle si nebudete jisti, zda to, co
bylo u zrodu, najdete i v závìru, v koneèném
vyznìní akce u veøejnosti. Jakkoli budou totiž
koncepty a motivy na poèátku vašeho uvažování vznešené, jakkoli jim dokážete vtìlit
zajímavé tématické nebo formální zabarvení, vùbec nemusíte být pochopeni novináøi,
èi veøejnost nemusí pochopit novináøe. Akce
probìhne, vy se podíváte veèer na televizi
a padnou na vás chmury. Ještì horší dojem
mùžete mít nazítøí, hovoøíte-li s tìmi, kteøí
sledovali obrazovku nebo èetli noviny. Máte

kolikrát pocit, že to je sice stále ještì stejná
událost, ale pøitom je to nìco úplnì jiného,
podobnì jako paprsek svìtla, který prochází
hranolem. V tom spoèívá paradox komunikace: i ten nejlepší úmysl, i to nejjasnìjší
sdìlení mùže na konci vyznít jako banalita
èi témìø poplašná zpráva.
V dnešní dobì èelíme mnoha výzvám,
svìt je velmi složitý, provázaný a globalizovaný. Abychom se v nìm orientovali a pochopili souvislosti, abychom mìli dos-tatek
informací pro rozhodování a už ve svém
zamìstnání, ve vìci bydlení èi založení
rodiny, v urèitém smyslu potøebujeme sdìlovací prostøedky. Slouží nám totiž k tomu,
abychom vìdìli, co se dìje venku. Ale to
„venku“ v dnešní dobì už není to, co se dìje
za naším domem, ale v celém svìtì.
Pozorujete-li pøirozené reakce lidí po
set-kání se sdìlovacími prostøedky, vidíte
obavy, zdìšení, nedùvìru, pohoršení. Pøipomíná mi to - promiòte mi tu nadsázku
- situaci v go-tických mìstech. Když tehdy
èlovìk otevøel okno, všiml si zápachu, protože na ulici byla stoka, odpadky. Byli tam
zlodìjíèci, podvodníci, kurtizány. Byli tam
však i lidé docela poèestní, nakonec tu ulici
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znala jistì i øada svìtcù a procházela zde
vùbec pestrá smìs zajímavých lidských pøíbìhù. Se stejným odporem, jako se tehdy
zabouchlo okno nad zápachem té stoky,
èlovìk nìkdy vypíná televizi nebo odkládá
deník, který si právì èetl.
V médiích najdeme opravdu všechno. Je
tøeba, abychom ten první pocit odsouzení,
který bývá èasto velmi spontánní, dokázali
zpracovat a pøemýšleli nad ním. A abychom
tomu uèili i naše dìti. Sdìlovací prostøedky
jsou totiž strhující svìt. Jsou ještì nìèím více
než jen tou gotickou ulicí, protože pøinášejí
obrovské množství informací, urèitá sdìlení, i když ta nìkdy vyznívají jako páté pøes
deváté. Vyvolávají u nás pøedstavy a souvislosti. Podobnì jako je v politickém svìtì
èi v jazyce reklam tøeba pøekládat urèité
pojmy, události a zámìry do mediálního
jazyka, jako køesané máme povinnost pøekládat i to, co jsme dostali darem ve køtu
nebo v církvi. Jako se døíve bible pracnì
pøekládala do národních jazykù, musíme
nyní pøemýšlet i o tom, jak ji pøekládat do
mediálního jazyka. A netøeba si vysvìtlovat
známou skuteènost, že každý sdìlovací pro-støedek má svùj vlastní „jazyk“.
Média nejen informace poskytují, ale také
je hierarchizují: nìèemu dají pøednost, nìco
opomenou, nìco zmíní jen mimodìk. Na
klasifikaci nebo stanovení priorit se promítá
urèité hodnocení tìch, kteøí sedí v redakcích
nebo dokonce média vlastní. A tady je tøeba
položit si otázku: k èemu nás média vedou?
Vedou nás k nìjakým metám? Po jakých
stezkách nás vodí, jak by øekl žalmista?
Abychom šli nakoupit do nejbližšího ob-chodního centra? Nechali se pøesvìdèit
a vy-brali nìkoho ve volbách? Abychom se
„uba-vili“ k smrti, vypùjèím-li si titul známé
knihy? Pomáhají nám sdìlovací prostøedky
pochopit a poznávat složitost svìta? Vedou
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nás k diskusi? Nabízejí nám komentáø? Ale
kolik je dnes v médiích komentáøù?
Jejich mimoøádnì rychlý úbytek jakoby
naznaèoval, že jsme rezignovali na složitost svìta: o kolik snadnìjší je sunout lidem
stovky nepropojených informací, které zítra
budou mrtvé! A o kolik nároènìjší je jim
poskytovat vodítka, argumenty, propojovat
nahodilé a analyzovat trendy! Èeská televize si vytkla nový poøad se staronovým
názvem Události a komentáøe. Ale kolik
je tam vlastnì komentáøù? Veøejnoprávní
Èeský roz-hlas také pøestává komentovat. V
lepším pøípadì natrefíte na dobrou diskusi,
ale komentáø témìø chybí. A pøitom èlovìk
ve stále složitìjším svìtì potøebuje právì
komentáøe jako vodítko nebo východisko
k další debatì.
Pøi kontaktu s novináøi si èlovìk uvìdo-mí, jak jsou mocní. Dovolte mi nadsázku:
buï si to uvìdomují, a pak jsou ve velkém
pokušení být arogantní, anebo si to neuvìdomují… což mùže být ještì horší. Kolik vìcí
mohou svým neuváženým èlánkem, fotografií nebo poøadem ovlivnit! Ale zodpovídají
se nìkomu? A komu? Nadøízenému? Co
je to za èlovìka? Èeská média trpí tím, co
bych oznaèil jako absenci støední generace zkušených novináøù, kteøí by zaèínajícím
vraceli nepovedené èlánky èi poøady nazpìt
se slovy: koukej to pøedìlat. Jen tak se lze
nìèemu nauèit. Ale tito staøí harcovníci
èasto v redakci nesedí. Proè, to je jiná vìc.
Zodpovídají se tedy novináøi majiteli? Ale
není to jen jeden z tìch mnoha podnikatelù,
kteøí dávají pøednost krátkodobému profitu?
Vždy vybudovat dùvìryhodný sdìlovací
prostøedek trvá velmi, velmi dlouho a stojí
to mnoho káznì a odøíkání. Jsou tedy zodpovìdní zákazníkovi? Ale co po nich chce
zákazník? Vìtšinou jen nìco zajímavého

ke koupi.
Díváme-li se na televizi, vidíme svìt
jako soutìž. Kam se podìla spolupráce?
Kolik je poøadù o penìzích, soutìží o velké
výhry. Ale poctivou každodenní práci tam
nenajdeme, ani pøíbìhy lidí, kteøí žijí od
výplaty k výplatì, s výjimkou poøadù, pøi
kterých vám bìhá husí kùže. A jak je pøedstavován èlovìk? Èasto jako nìkdo cizí, kdo
nám vstu-puje do obýváku a my si øíkáme,
co tu ten vetøelec dìlá. Ale pøitom druhý
je také bratr. Kolik poøadù v televizi nám
druhého pøedstavují takovým pohledem!
Ji na kost druhého pak bereme jen jako
ohrožení, i když dobøe víme, že nás mùže
i obohatit.
Co jsou to vlastnì média? Jsou možná
nástroj. Zrcadlo, jakkoli pokøivené. Laboratorní stùl, na nìmž lze pozorovat veškerou
absurditu problémù, které pøináší dnešní
vývoj spoleènosti a technologie. Jsou možná prostor, který je potøeba zaplnit, a pokud
ho nezaplníme my, zaplní ho nìkdo jiný a
dá mu svùj vlastní smysl. Ale média jsou
nìèím mnohem více. Jsou vlastnì novodobým systémem, který funguje na základì
urèité vlastní logiky. Pomáhají nám rozumìt
slo-žitosti svìta, chápat minulost, pomáhají
nám pojímat pøítomnost, nabízejí nám východiska, doporuèení, èemu se vìnovat,
dávají mož-nost pøedvídat budoucí vývoj.
V dìjinách dlouhou dobu poskytovalo tuto
službu lidem náboženství, i když lidé tøeba
nevìøili nebo jejich víra nebyla osobní. S rozvojem vìdeckého poznání pak pøevzala tuto
roli vìda. V dnešní dobì úlohu univerzálnosti a hledání souvislostí zaèala plnit média.
Kolikrát jsou nejvyšším soudcem pravdy a
vìrohodnosti. To, co jsem vidìl v televizi, je
pøece pravda! Formulují tedy obraz svìta èi
nám nabízejí jeho interpretaci. A my máme

sklon tomu, co nám pøedkládají, dávat vìtší
váhu než je vhodné.
JAK SE BUDOU MÉDIA VYVÍJET?
Pøed dvaceti lety jste si sice koupili VKV
stereofonní pøístroj a poslouchali jste Vltavu a možná nìkolik málo dalších stanic.
Dnes? Zkusmo jsem projíždìl kapesní digitální rádio, a to mi napoèítalo asi dvacet
VKV stanic. Pøed dvaceti lety byly v televizi
jeden dva programy. Dnes mají lidé díky
kabelové televizi nìkolik desítek kanálù
a s digitalizací jich možná bude sto, dvì
stì. Co to pøinese? Bude jeden kanál pro
pøíznivce formule 1, jeden pro hráèe kriketu,
jeden pro obdivovatele suma, pro chovatele
zvíøectva, jeden hudební, rozhodnì nebude
chybìt erotický, jeden se bude vìnovat hi-storii, pøírodì, zpravodajství, kriminálním
seriálùm, sci-fi, soutìžím a tak dále. Co to
udìlá s lidskou spoleèností? Donedávna
jsme cestou do školy nebo do práce mohli
v autobuse èi tramvaji zaslechnout: „Hele,
díval ses vèera veèer na televizi?“ „Díval.
To byla ale hloupost, co?“ „No jo, ale chtìl
jsem vidìt, jak to nakonec dopadne...“ To
už si možná nebudeme moci øíkat, tento
integrující prvek sdìlovacích prostøedkù se
bude vytrácet, nebo každý se budeme dívat u sebe doma na nìco jiného. Proto je
tak dùležité, abychom volnému trhu zboží,
který se pøenáší do volného trhu s informacemi a poøady, zkoušeli alespoò na malém
prostoru bránit.
Pro zemì, ve kterých existují veøejnopráv-ní sdìlovací prostøedky, je velmi dùležité
bojovat za to, aby zùstaly, jakkoli svou roli
plní možná nedokonale. Princip veøejnoprávnosti nám totiž umožòuje setkat se s
lidmi jiného názoru. Násobení kanálù, titulù,
stanic totiž mùže v koneèném výsledku vést
k atomizaci spoleènosti. Jak potom hovoøit o
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spoleèném dobru, o spoleèných zájmech?
Proto si myslím, že i církve by mìly – v zájmu
èlovìka, v zájmu obecného dobra – tento
veøejnoprávní prostor bránit, a to i pøesto,
že k nim samotným bývá èasto tak nelítostný. Pøináší totiž zprávy o životì køesanù
patøiènì naøedìné onou èasto falešnou
snahou obsáhnout všechny, tedy i nevìøící
èi pøíznivce nejrùznìjších duchovních škol
a pøíliš je nešokovat nebo nedráždit.
Tuto èást zakonèím výètem paradoxù,
které média pøinášejí. Aby mohla média
uchopit svìt v jeho složitosti, musejí si
vybírat. Na jedné stranì se velmi dobøe
zpracovává téma války nebo konflikt. Ale
téma míru se obrazovì pojímá složitì,
takový zábìr èi text je èasto banální. Ty
paradoxy jdou však dál: Konflikt a harmonie. Povrchnost a hloubka. Ukonèenost a
proces. Akce a klid. Úzkost a pokoj. Vášeò
a sesterská nebo bratrská láska. Žárlivost
a dùvìra. Soutìživost a spolupráce. Dìlat a
být. Bizarní a normální. Koneèno a nekoneèno. Smrt a život. Smrt ve své ukonèenosti,
ohra-nièenosti, uchopitelnosti, jako nìco vyøešeného. Život? Je vágní, mnohoznaèný,
slo-žitý, neuchopitelný.
II. MÉDIA A POLITIKA
Sdìlovací prostøedky jsou místem èasto
velmi nelítostného støetu protichùdných
záj-mù, souboje o publikum, inzerenty,
volièe èi prostì místo na slunci. Setkávají
se zájmy obchodní a prùmyslové, politické,
skupino-vé. Když nahlédnete zákonitosti svìta politiky, zjistíte, že politik je èlovìk, který
koná stále pod diktátem aktuality a jemuž
se nikdy nedostává dostateèného množství
informací. Chybí èas, orientace, mapy, pouèení. Politik se rozhoduje neustále ve velké
nejistotì, rychle a bez znalosti detailù, bez
odstupu a bez analýz. Mnoho podnìtù pro
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své rozhodování èerpá právì z médií.
Zdrojem mandátu nebo legitimity jsou
pro politika volby. V nich získává moc, autenticitu nebo legitimitu. Ale kontakt mezi
volièem a politikem je v dnešním svìtì velmi
slabý, nepracujete-li zrovna na komunální
úrovni. Politik komunikuje s volièem zpro-støedkovanì, pøes média. Zároveò velmi
peèlivì sleduje prùzkumy veøejného mínìní – v nich nachází nepøímo odpovìï, jak
si vede. Sledování zpráv o vlastní èinnosti,
snahách a zámìrech se politikovi stává pravidelným rituálem. Politik mívá své vlastní
pøehledy tisku, své mediální poradce.
Jenže, jak se dostat do novin? To mùže
být velmi složitá vìc. Mùžete vymýšlet co-koliv, mùžete do toho investovat spoustu
èasu, nápadù, práce a penìz. Pak staèí,
aby se stala nìjaká nehoda, spadl tøeba
strom v pralese nebo se otevíralo nové nákupní centrum, a veškerá vaše snaha pøijde
vniveè. Politikovi k tomu, aby se dostal do
novin, tedy nestaèí, aby byl dobrý. Èasto
paradoxnì staèí naopak udìlat nìjaký
prùšvih, nìèím zaujmout a dostane se do
povìdomí lidí. Proto je svìt politiky a sdìlovacích prostøedkù nìkdy tak blízko divadlu
nebo jarmarku.
Masaryk øíkal, že úlohou tisku je být pro-dloužením parlamentní demokracie, nebo
krotký tisk èasto vede k neschopné vládì.
Skuteèná role novináøù tedy je tlaèit neustále politiky k odpovìdnosti, pøipomínat jim
jejich chyby a žádat o jejich nápravu. Mezi
politikem a novináøem se vytváøí velmi zajímavý vztah. Dobøe se totiž znají. Politik vidìl
daného novináøe mnohokrát nepøipraveného, nesoustøedìného, novináø zase svého
politika zažil chybujícího, slibujícího nereálné, unaveného anebo ještì jinak... Vzniká
urèitá vazba intimity, pocit pøíslušnosti
k adoptivní rodinì. Ostatnì, kolik probíhá

mezi novináøskou obcí a politiky personálních výmìn! Bývalí mluvèí se stávají politiky
a bývalí politici se stávají mluvèími. Doplòme
ještì velké národní korporace, do kterých
odcházejí novináøi nebo politici jako mluvèí. Dochází k urèité profesní promiskuitì
mezi skupinami, které by se spíše mìly
navzájem hlídat. V té adoptivní rodinì tedy
mohou existovat rozmanité vazby, èasto
øádnì komplikované a mnohdy najdeme
dokonce i nìco jako odmìny a tresty.
Není smyslem tohoto vystoupení kritizovat jedny nebo druhé – novinaøina je velmi
tìžká práce, která vyžaduje celého èlovìka:
musíte mít encyklopedické znalosti, velký archiv, peèlivì pracovat na každé zprávì, kterou publikujete, musíte mít odvahu, smysl
pro spravedlnost, být neúplatní, znát mezinárodní kontext, obsáhnout všechny oblasti,
do nichž jste vysíláni šéfredaktorem, a to vše
stíhat v rekordnì krátkých výrobních lhùtách.
Politik se zase nasazuje s tím nejdražším, co
má – se svou povìstí, soukromím, rodinou,
s tím, èím by jednou rád byl, a vystavuje se
nebezpeèí, že bude konfrontován se svou
minulostí, že bude muset odpovídat na
hloupé a nadrzlé otázky, že bude muset
èelit nespravedlivým útokùm a pøi tom všem
že bude muset zùstávat odbornì stále na
výši. O dalších požadavcích ani nemluvím,
na obì kategorie jich totiž existuje skuteènì
dost a dost.
Pøi tom všem je velmi tìžké pracovat oprav-du profesionálnì, zachovávat si svoji svobodu – to platí pro politika i pro novináøe
– a navzájem si nic nedarovat. Novináø
a po-litik mají ale mnoho dalšího spoleèného. Oba jsou vlastnì polovzdìlanci. Jakkoli
mohou být školení v nìjakém oboru, dnešní
svìt a spoleènost jsou tak složité, že nemùže te být zároveò ekonomem, ústav ním
právníkem, odborníkem na volební systé-

my, sociální dávky, zahranièní politiku a
tak dále. Jenže èasto mají za úkol se oba k
problému vyjadøovat, a to nejlépe na chodbì ve spìchu, psát o nìm zprávy, vysílat
reportáže. Oba tedy musí umìt všechno,
nebo alespoò se ve všem orientovat a hlavnì – jednat rychle. Helmut Schmidt o tom
s nadsázkou prý øíkal: Novináø i politik mají
nìco spoleèného – èasto dnes hovoøí o vìcech, které pochopí až zítra.
Obì skupiny mají navíc trochu sklon
k cir-kusáctví nebo kýèi. Aby politik nezmizel z prvních stran novin, èasto aranžuje
napøíklad i svùj soukromý život, aby byl zajímavý a lidsky pøitažlivý. Nehledejte v mých
pøíkladech konkrétní èeské politiky, mluvím
teï skuteènì v mezinárodním kontextu: kolik je ministrù zemìdìlství, kteøí chodí hladit
telátka na výstavy nebo pojednávají svoji
rodinu v takových kýèovitých barvách, že
máte pocit, že se díváte na nìjaký televizní
seriál! Kolik je inscenovaných fotografií na výstavách strojírenské techniky! Ale na druhou
stranu – bylo by vùbec zábavné dívat se na
fotografie politikù, kteøí poøád jen sedí za
jednacím stolem? Jak byste pak rozeznali
ministra školství od ministra obrany? Proto
je tøeba rekvizit, urèitého aranžmá, i když
nic se nemá pøehánìt. Každá inscenace
totiž mùže pøerùst v komedii... A kýè je souèástí nejenom umìní, ale i médií, a kolikrát
i politiky.
Mezi novináøem a politikem je životní
závislost. Jsou na jedné lodi, jedni získávají
vysoký náklad za to, že uveøejní nìco pikantního, druhý bez médií mnohdy nemù-že dìlat úspìšnou politiku. Proto lze vycítit nìkdy
více èi ménì zjevné dohody o neúto-èení èi
dokonce kompromisy.
Jak vlastnì s médii pracovat? Kde je
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hra-nice práce s médií a manipulace?
Zatímco v totalitních režimech existují celé
úøady pro informace a cenzuru, v otevøené
spoleènosti je terén mnohem složitìjší. To
však neznamená, že by svoboda slova byla
sama o sobì bezproblémová. O tom svìdèí
øada svìtovì proslulých politických afér, v
nichž témìø vždy najdete èasto rozhodující
moment, a to profesionální práci novináøe.
Jak ale vlastnì takový politik mùže média
ovlivòovat? Napøíklad: máte špatnou zprávu
pro veøejnost? Tak ji uveøejnìte v pátek v pìt
nebo v šest hodin veèer. Víkendová vydání
jsou hotová, pondìlní se budou lepit až
v nedìli v noci. Pøes víkend to sice pojednají v televizi a v rádiích novináøi, ale èasto
jde jen o nezajímavou zprávu novináøe,
který nemá dosti nabroušené pero, nebo
musí pokrýt ještì celou øadu dalších oblastí.
Publikum si zvykne a v pondìlí už to není
zajímavé téma. Nejhorší je naopak sdìlit
špatnou zprávu v pondìlí. Objevuje se celý
týden. Nechcete, aby se o nìjakém tématu
vedla velká rozprava a máte opravdu vìc,
která zpùsobí skandál? Nedìlejte velkou
tiskovku, ale radìji rozdìlte ten dynamit na
nìkolik balíèkù a ty rozmístìte mezi rùzné
druhy médií. Každý bude mít jenom kousek
a nikdo se v tom už potom nevyzná. Ale podobnì mùže svoji práci pojmout i novináø
– banální zprávu prodá pomocí chytlavého
titulku, co na tom, že nìkomu ukøivdil, a je-li trochu šikovný, dokáže ji navíc prodávat
po kouskách. Tìm, jimž kladl otázky, pøitom
vloží do úst vlastní odpovìdi, aby mu èlánek
vyšel podle jeho pøedstav. Ale novinaøina
mùže být nebezpeèná profese, i dnes se
pøi ní èasto jedná o život.
Život politiky a médií samozøejmì mìní
i technologie. Mobilní telefon dnes politiko-vi
umožòuje sledovat dìní ve svìtì pøes agenturní zprávy, upozornìní zasílaná kolegy ho
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zase informují o aktuálním dìní v ostatních
stranách èi na dùležitých jednáních. Pøestože se politika nedá dlouhodobì dobøe dìlat
bez lidského potýkání, setkávání, naslouchání a vyjednávání, èasto už dnes k interakci
mezi politiky dochází jen zpro-støedkovanì,
tøeba právì pøes telefon. V horším pøípadì
si vzkazy vyøizují… pøes média. Tak se média stávají kolbištìm, na kterém mùže každý
zkoušet hledat své spojence, své odpùrce a
své sympatizanty.
III.

CÍRKEV A MÉDIA
Církev nemùže zùstat hluchá k tomu, co
se dìje ve svìtì, musí to nìjakým zpùsobem pojmenovávat, hledat znamení èasu
a pøinášet Krista pøimìøeným jazykem a pøimìøeným zpùsobem. Je-li dnes øeè o médiích, jak hodnotíme v církvi, že byl poøad
dobrý? Podle jakých kritérií? Kolikrát možná
sly-šíte: tento poøad je špatný, protože tam
za poslední mìsíc nebyl pan biskup nebo
pozapomnìli pìknì pojednat pou v naší
diecézi. Nikoho – kromì nás –však nemusí
zajímat, že jsme mìli nìjakou pou. Jakým
pøínosem pro spoleènost pou byla? Èím
reagovala na problémy, radosti a nadìje,
na smutek a úzkost lidí naší doby, jak píše
jeden koncilní dokument? Možná mìla i
mnoho dalších plodù, ale pro posuzování
poøadù èi kvality sdìlovacích prostøedkù
obecnì musíme hledat i jiný typ kritérií.
Uvedu jen nìkolik z nich jako pøíklad.
S jakým zámìrem poøad vznikal, byl veden
úctou k publiku nebo byl zneužíváním publika? Jaký obsah mìl, byl vytváøen ve pro-spìch porozumìní a míru, spravedlnosti
a jednoty, nebo obsahoval národnostní
èi jiné pøedsudky? Byl vìrohodný? Srozumitelný, pøesný, rùznorodý? Byl to dialog
hlu-chých, anebo mìl èlovìk možnost reagovat, pøípadnì si alespoò vytvoøit vlastní

názor? Kolik je dnes poøadù, fotografií, èlánkù, které nás vystavují takové emocionalitì
a strachu, že ztrácíme možnost zaujmout
postoj! Respektuje poøad tajemství, jinakost
pøístupu napøíklad k evangelní zvìsti, anebo
se snaží všechno vysvìtlit a hned soudit?
Jaké hodnoty vyznávají tvùrci poøadu? Tato
kri-téria formulovala ekumenická rada pøi
své schùzi ve Vancouveru v roce 1983, ale
urèitì bychom našli èi vymysleli další.
Církev by tedy mìla být ve svém pøístupu k médiím èi v jejich hodnocení velmi
obe-zøetná. Dejme nyní stranou sdìlovací
prostøedky obrácené „dovnitø“ církve, v nichž
se dozvídáme o aktivitách v diecézi nebo
v rùzných hnutích, èi prohlubujeme svoji
víru. Vìnujme se ostatním médiím, tìm,
v nichž se doèítáme o dìní ve spoleènosti.
Tam není na místì poèítat, kolikrát se slovo
církev nebo jméno pana biskupa objevovalo
na prvních stránkách. Minuty na obrazovce a centimetry textu na stranì novin nebo
umístìní ve vysílacím èase poèítají i pohané!
Na tom je pøece založen veškerý komerèní
pøístup. Máme-li být solí, mìli bychom se na
mediální skóre pøestat ohlížet a radovat se
z každého poøadu, ve kterém zahlédneme
evangelní hodnoty, i když se jim tøeba tak
neøíká.
ZÁVÌR
Co s tím? Zakládat kluby filmových divákù. Kolik našich farností nebo spoleèenství
poøádá diskuse o filmech? Mìly by se zakládat pùjèovny dobrých videokazet. Zažil
jsem v zahranièí asociaci rodin, která mìla
u jedné rodiny v polici 200 - 300 filmù a èle-nové èi pøátelé si je chodili pùjèovat. Zvát si
k debatì novináøe, fotografy nebo filmaøe.
Vždy je-li naše školská soustava postavena na knize a na studiu textu, jsme vlastnì
obrazoví analfabeti. A pozvete-li mezi sebe

novináøe nebo nìjakého tvùrce a zaènete
mu klást otázky, které považujete za laické
a hloupé, zjistíte možná, že si je èasto vùbec neklade a že ho budete nutit pøemýšlet nad tématy, která zase vás tøeba trápí
od rána do veèera. A takové setkání pak
mùže být skuteèným obohacením pro vás
i pro nìj. Mìli bychom se také pøipravovat
na mediální pùsobení, protože je nedostatek vzdìlaných a hodnovìrných laikù do
rùzných diskusních poøadù. Mìli bychom
studovat religionistiku, protože redakce
èasto potøebují jenom poradit, a nemají s
kým: v tom shonu pak spletou vìci, které z
náboženského hlediska mohou být zásadními omyly èi do-konce provokací. Èasto jim
chybí orientace a èas pro vytváøení kvalitních
textù. Redakce by mìly mít èlovìka, který
rozumí nábo-ženství a vysvìtlí jim terminologii, texty, rituály, vztahy.
Mìli bychom možná na úrovni rùzných
spoleèenství, hnutí nebo projektù v terénu
pøemýšlet, jak nabídnout plody naší práce
vhodným zpùsobem médiím. Lidé dnes ne-potøebují vìdìt, co dìlá zrovna pan dìkan
nebo pøedstavená kláštera, ale oèekávají
zprávu, jak odpovídáme na potøeby dnešní
doby. A mìli bychom se také úèastnit debat
na internetu. Jak èasto tam chybí laskavý,
láskyplný pøístup k tìm druhým! Peèujete o
dìti? Sednìte si s nimi pøed televizi a dívejte
se spolu a potom s nimi o tom veïte debatu. Už si s tím nevíte sami rady? Odstìhujte
televizi do sklepa a poèítejte ušetøený èas.
Mediální pùst neuškodí. Kupte si noviny,
co nikdy neètete, a všímejte si rozdílù s tím,
co máte dennì pøed sebou. A ètìte nìkdy
staré noviny. Nic není tak horké a složité,
jak se nìkdy zdá.
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ETIKA V MÉDIÍCH
BLANKA PIRNOSOVÁ

Pracovala jsem 30 let stále v témž jihoèeském krajském deníku, aèkoliv po roce 1989
nìkolikrát zmìnil název i majitele; nyní patøí
do skupiny Deníky Bohemia, vlastnìné nakladatelstvím Pasauer Neue Presse. Nejsem
vzdìlána v oboru etiky a také v žurnalistice
jsem jen samouk, takže k tématu této konfe-rence mohu promluvit pouze o zkušenostech z praxe.
Za komunismu byly všechny krajské deníky „orgány KV KSÈ“ a jejich tvùrèí pracovníci,
redaktoøi i fotografové, patøili do nomenklatury krajských výborù strany, tudíž museli
být jejími èleny. V naší redakci Jihoèeské
pravdy existovala jediná výjimka – nestraník fotograf, oblíbenec šéfredaktora, který
nad ním jako èlen pøedsednictva KV KSÈ
držel ochrannou ruku. Tisk byl definován
jako „kolektivní organizátor, propagátor a
agitátor“ a novináøská etika, pokud se o ní
vùbec nìkdy nìkdo zmínil, byla pouhá fráze
bez konkrétního obsahu. Dá se o ní hovoøit
jedinì v souvislosti s morálkou jednotlivých
novináøù. Nìco se psát muselo, nìco bylo
doporuèeno psát a nìco se psát mohlo.
Záleželo na každém redaktorovi, kde si stanovil – pokud si je vùbec stanovil – hranice,
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za nìž nepùjde i s vìdomím existenèního
rizika s tím spojeného. V naší redakci byli
v tomto smìru nejvíce „na hranì“ sportovní
redaktoøi, kteøí si napøíklad dovolili odmítnout shánìt negativní ohlasy významných
sportovcù kraje na tzv. pamflety – Chartu
77 èi Nìkolik vìt.
Také proto jsme si jednoho z nich nìkdy
zaèátkem roku 1990, kdy se mìnilo vedení
redakce, zvolili za šéfredaktora. Od té doby
se u nás o novináøské etice nejen mluvilo,
ale byla stanovena i její základní pravidla. To
první znìlo, že novinaøina je pokorná služba
ètenáøùm. Znamenalo to, že jim budeme
pøinášet co nejpodrobnìjší zprávy a nebudeme do nich míchat své komentáøe. Zpoèátku
to pro nás bylo dost obtížné – zvyk je železná
košile a re-daktorovi zvyklému dávat ètenáøùm s informacemi zároveò návod, jak jim
mají rozumìt, se èasto zdálo, že taková
„holá“ zpráva je nìco pøíliš obyèejného;
nìco jakoby pod jeho úroveò. Klopotnì
jsme se dobírali poznání – a hlavnì uznání
– že ètenáø má vlastní rozum a nepotøebuje od nás být „vychováván“. Další pravidlo
znìlo Audiatur et altera pars – naslouchat
i druhé stranì, pokud jsme byli od nìkoho

zvenèí navedeni na stopu nìjaké nekalosti. I to byl zpoèátku problém, a ten do jisté
míry stále pøetrvává. V pozadí je obvykle
snaha být první se senzaèním odhalením
a nechu k dlouhodobé, obtížné a únavné
práci s ovìøováním informací. Tøetí zásada
byla spíš jakousi „závorou pøed bulvárem“
– nebudeme „pitvat mrtvoly“, skandalizovat
a hrabat se v soukromí lidí.
To všechno jsme se uèili za pochodu,
a když už jsme to jakž takž zaèínali umìt,
zmìnilo se vedení redakce i situace na mediálním trhu. Zostøoval se boj o ètenáøe, tedy
o podíl na trhu, mezi jednotlivými deníky a
naše redakce – a podle mého názoru i
vedení celého koncernu se vydaly cestou,
kterou bych oznaèila za ekvivalent „trhu bez
pøívlastkù“ èi „penìz až na prvním místì“.
Naše èlánky zaèaly být hodnoceny pøedevším podle toho, jestli odhalovaly nìjakou
senzaci, a to s minimálním ohledem na
kvalitu. Dokonce i u triviálních zpráv se dnes
vyžaduje alespoò chytlavý titulek, což vede
k titulkovým perlám typu „Sinice v rybnících
už vystrkují rohy“ u zprávy o nevhodnosti
koupání. Etika se dùslednì vyžaduje jen
potud, pokud by její zanedbání mohlo vést
k soudní žalobì na list.
Èasto se nás lidé ptají, zda nìmeètí vlastníci koncernu nìjak ovlivòují naši práci.
Mohu potvrdit, že z této strany jsme nikdy
nedostávali žádné pokyny èi dokonce pøíkazy, o èem psát a o èem ne. „Nás zajímá
vaše prosperita, tedy to, kolik lidí bude èíst
vaše noviny. Co a jak psát, aby jich bylo
co nejvíce, to musíte vìdìt vy,“ vyjádøil se
jednou pasovský vlastník koncernu. Pøesto
se ale domnívám, že tento tlak na zisk
naše psaní ovlivòuje, by nepøímo. Èeský
management Deníkù Bohemia se obèas
uchyluje k praktikám, které jsou novináøské
etice na hony vzdáleny. V dobì krize v TV

Nova jsme napøíklad dostávali z Prahy se
striktním pøíkazem otisknutí redakènì pode-psané èlánky, zjevnì podporující skupinu
kolem Vladimíra Železného. Skryté inzerce
se nijak neštítilo ani vedení naší redakce
v období pøed volbami do Senátu, kdy v
našich no-vinách vycházely redakènì podepsané èlánky glorifikující jednoho z kandidátù. Na naše protesty a žádost o vysvìtlení
jsme se od šéf-redaktora dozvìdìli, že jen
plní pøíkazy shora, rozumìj od øeditele
jihoèeské divize Deníkù Bohemia. A zcela
bìžné je, že podle toho, kdo nám zadává
èi nezadává inzerci èi ceny do ètenáøských
soutìží, se podniky a instituce v kraji dìlí na
naše kamarády a ty ostatní. Podle toho se
o nich také píše èi nepíše. Naprosto køiklavý
pøíklad z doby zcela nedávné: Jako vedoucí
vydání jsem dostala od redaktorky z okresu
zprávu, že má ovìøenou informaci, že Jihoèeské mlékárny dodávají v období prázdnin
do obchodù zboží s datem výroby posunutým o nìkolik dnù dopøedu, tedy kla-mou
spotøebitele ohlednì doby jejich spotøeby.
Na ranní poradì jsem tedy ohlásila šéf-redaktorovi, že máme na druhý den zajištìný
otvírací èlánek zcela v duchu souèasných
trendù – je to ovìøené, je to skoro senzace a pøijdeme s tím jako první. Jen zavrtìl
hlavou: Nepøijdeme, protože mlékárny nám
právì daly velmi hodnotnou cenu do ètenáøské soutìže...
Toto jsou mé zkušenosti s novináøskou
eti-kou v praxi z jednoho regionálního deníku. Kdybych to mìla vyjádøit struènì, tak
s urèitou dávkou nadsázky øeknu, že pokud
etiku v minulosti odsunoval „do neviditelna“
diktát ideologie, pak dnes je to, i když snad
v menší míøe a ne všude, diktát neviditelné
ruky trhu.
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ÈLOVÌK A TELEVIZE
ÈESKÉ TELEVIZE
MICHAEL OTØÍSAL

DRAMATURG

Obvykle bývá rozumné nejdøíve si v každé
debatì vyjasnit pochopení základních pojmù. Vzhledem k charakteru této spoleènosti
a èasovému omezení mého pøíspìvku budu
považovat termín „èlovìk“ za obecnì srozumitelný a soustøedím se zcela na uchopení
slova televize a její formativní sílu v dnešní
spoleènosti.
Vtrhneme rovnou „in medias res“ a zaè-neme rolí televize v souèasném svìtì. Pokud se shodneme na tom, že pro formování
lidské bytosti je základní její sociální komponenta a v ní klíèovou roli hraje komunikace,
nebo èlovìk se v pravém smyslu èlovìkem
nerodí, nýbrž se jím stává cestou interakce
se svým okolím, pak je zcela evidentní, na
jak závažnou a žhavou pùdu vstupujeme.
Média obecnì a televize obzvláštì totiž
ve stále globálnìjším mìøítku hrají úlohu
zá-kladního referenèního rámce, který po
dlou-hou dobu poskytovalo náboženství
a který je klíèový pro dozrávání osobnosti.
Televize, nazývaná výstižnì „kulturou chudých“, prostupuje všemi vrstvami spoleènosti tak dù-kladnì, že i nediváci, podobni
nekuøákùm v kuøáckém prostøedí, ji musejí
inhalovat. Jako královna informaèních médií
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v prostøedí uhranutém informací (prostøedí,
které smìšuje „vìdìt“ a „poznat“), není jen
ozvìnou veøejného mínìní, je jeho tvùrkyní,
masérkou a nìkdy i vládkyní. Každá kultura
vytváøí pøedobrazy, které pak rozhodují do
znaèné míry, co èlovìk má vidìt a slyšet.
Ještì nikdy se tak ale nedìlo v tak masovém
mìøítku, které krom ekonomických dopadù
má i hodnotu legitimizaèní napøíè svìtovými kulturami. Televizní médium rozhoduje o
tom, co jsou a co nejsou „velká témata“ a jak
je tøeba k nim pøistupovat, a jeho moc praktického formo-vání životních návykù konèí až
u tradovaného rozhodnutí Laponcù odložit
tradièní migraci stád na dobu po rozuzlení
Džejárova osudu v seriálu Dallas.
Nasnadì je však otázka: Je-li to pravda, jak k tomu mohlo dojít? Není za tím
spiknutí mocných (imperialistù, magnátù,
politikù, lobbystických skupin)? Kéž by to
byla pravda!,chce se vykøiknout. Ta moc
není usur po va ná, je delegovaná stále
atomizovanìjším èlovìkem, který touží po
komunikativním spoleèenství, ale zároveò
se ho bojí a sahá po mediální náhražce:
po soukromém spoleèenství divákù, které
dává možnost (na rozdíl od opravdového

spoleèenství) kdykoliv odejít zmaèknutím
knoflíku, uchovat si to zábavné a vyhnout se
tomu bolestnému na komunikaci s druhými. Øeèeno s Postmanem, když porovnává
dva varovné hlasy: „Orwell se obával tìch,
kteøí zamezí pøístup k informacím. Huxley
tìch, kteøí nám jich poskytnou tolik, že nás
dovedou k pasivitì a ego-ismu.Orwell se
obával, že pøed námi bude skrývána pravda, Huxley se obával, že pravda se utopí v
moøi bezvýznamnosti… Orwell se obával,
že nás znièí pøedmìt naší nenávisti, Huxley
se obával že nás znièí pøedmìt naší lásky.“
Obávám se (spolu s Postmanem), že pravdu
mìl Huxley, který dodává: „…bojovníci za
lidská práva a racionalisté, kteøí jsou vždy
pøipraveni vzdorovat diktatuøe, zapomnìli
vzít v úvahu "takøka bezedný lidský hlad po
nejrùznìjších formách rozptýlení“.
A to je právì kontext, ve kterém se rodila
a kterému svým charakterem dobøe odpovídala televize v dobì svého evropského
zro ze ní. Její pravidelné vysílání zaèalo
v roce 1936 uprostøed úctyhodné BBC,
kterou založil ve dvacátých letech Sir John
Reith, skotský presbyterián, vedený touhou
realizovat své prak-tické køesanství cestou
poskytování co nej-pravdivìjších a nejpøesnìjších informací co nejširšímu okruhu
lidí ze všech vrstev spo-leènosti. Dodnes
každý návštìvník BBC vchází pod nápisem
na portálu, který je parafrází biblických
proroctví: „Národ národu bude zvìstovat
pokoj“. Jasnozøivým zakotvením své organizace pod Královskou chartu mimo dosah
výkonné moci parlamentu vybudoval Reith
hrdou a svébytnou instituci, kterou mistrnì
provedl mezi Scilou a Charybdou komerce
amerického systému a stát-ního dirigismu
sovìtského vysílání. BBC se tak pro vždy
stala základním modelem veøejnoprávní
televize bez ohledu na to, že kontinentální

modely tíhly vesmìs k „státo-tvornìjší“ verzi
veøejnoprávnosti.
Je tøeba pøiznat, že do Reithovy verze
osvì-tového pùsobení se televize ve svých
poèát-cích pøíliš nehodila. Byla lidmi slova
(a tedy rozhlasu) chápána jako lidová zábava, asi jako film ve svých poèátcích. Byla to
ovšem právì ona, která po válce zachránila
myšlenku veøejnoprávnosti v britské spoleènosti. Lidé byli totiž po válce unaveni nejen
bom-bardováním, ale i sošnou vážností
BBC. („Radìji snad nálet, než další dávku
varhanní hudby!“volá posluchaè BBC po
válce) Tele-vize svým kaleidoskopickým
vidìním svìta pøesnì odpovídala potøebám pováleèné spoleènosti. Po barvách
a citových prožitcích vyhladovìlé váleèné
generaci nabídla stále svébytnìjší, sensuálnìjší a „zábavnìjší“ vnímání reality.
Po svém druhém startu prožívala televize
bouølivý rozvoj, v nìmž z pùvodních asi 2%
domácností s televizorem v roce 1936 dospìla ke konci padesátých let k èíslu 98%.
Zcela se tak obrátil pomìr spoleèenské
prestiže mezi rozhlasem a televizí. K tomu
nepotøebovala štáby „trhoznalcù“, mìla to
tak øíkajíc v genech coby dítì mámy zábavy
a táty informace.
Tenhle charakter je do ní vepsán tak
ne-smazatelnì, že každý, kdo by se proti
nìmu chtìl bouøit nebo by s ním nepoèítal
je v té chvíli tak øíkajíc „mimo mísu“, bez
ohledu na to, zda je to náboženský horlitel,
universitní vzdìlanec nebo umìlec-visionáø.
V tom nejsilnìjším však také spoèívá to nejnebezpeènìjší èertovo kopýtko televizního
média. Prvek zábavnosti totiž jak formálnì
z hlediska poøadù, tak z hlediska spoleèenského dopadu má v sobì potenciál
nebezpeèného zkreslení reality.
K tomu nìkolik poznámek:
a) „The medium is the message“ – øíká
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Marshall McLuhan. Chce tím upozornit na
fakt, že médium už dávno není prázdným
kanálem, do kterého staèí správnì vykøiknout pravdu. Jako všechny technologie nám
nejen slouží, ale i si nás pøetváøí ke svému
obrazu. V jakémsi prodloužení našeho tìla
se stávají naším obrazem a promìòují naše
sebepochopení až ke karikatuøe mozku
coby harddisku, schraòujícího tisíce bludných digitalizovaných a kontextu zbavených
informací. V brutální zkratce mùžeme tento
proces v televizi dotáhnout až k vlivu seriálového navonìného svìta, který se mnohým
zdá skuteènìjší než obyèejná realita.
b) Televize jako spojení telegrafu a fotografie (myšlenka N. Postmana) povìtšinou
zesiluje slabší stránky obou. Telegraf sice
zkrátil vzdálenost mezi kontinenty, ale zároveò z informace uèinil zboží, nebo ji zbavil
kontextu a její hodnota už nebyla v tom,
nakolik ovlivòuje jednání èlovìka, ale je-li
nová, vzrušivá, „prodatelná“. Øeèí titulkù a
sloganù, shlukem zpráv odnikud, vytvoøil
jedno velké sousedství banalitami proinformovaných cizincù. Inteligent, kterého
pøedpokládá a jakého si vytváøí, o spoustì
vìcí slyšel, ale nemnohým porozumìl. Pøidaná složka fotografického obrazu zdánlivì
kompenzuje nedostatek souvislostí, zvláštì
svou pohyb-livostí, která se zdá potlaèovat
bezèasovost a nesyntaktiènost fotografie. Ve
skuteènosti však jen malièko rozšiøuje úhel
pohledu, aniž by mohla a chtìla pøiznat, jak
rozdílná pravda o situaci je èasto jen nìkolik
centimetrù vlevo èi vpravo od traktovaného
zábìru. Na tom by samo o sobì nebylo nic
divného a ne-bezpeèného (všechny informace k nám pøi-cházejí jaksi pøefiltrovány
vidìním svých nositelù), kdyby ovšem kolem
televize neexistovala tìžko definovatelná,
nicménì silnì zakoøenìná aura nejkomplexnìjšího media, koneènì vylepšeného
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rádia, které vzrušovalo pøedchozí generace, ale poøád mu nìco chybìlo. Domácím
pøíkladem této hypotézy by mohl být jinak
tìžko vysvìtlitelný jev z let totalitních, kdy
naprostá vìtšina národa vìdìla, že televize je nástrojem komunistické propagandy,
pøesto u stejnì drtivé vìtšiny fungovalo: „Je
to pravda, vidìl jsem to v tele-vizi !!“
c) Nízkodefiniènost televizního obrazu
vtahuje diváka do doplòování, „uzávìru“
obrazu. Proto také nejvyššího úèinku v televizi dosahují programy a osobnosti, které
nechá-vají prostor pro dotváøení. Nepøeje
výrazným a spoleèensky zaøazeným, nebo
k nim není co dodat. Nepøála Nixonovi (aè
byl in te lek tu ál nì na výši), nebo „svou
uhlazenou rozvláèností pøipomíná spíše
advokáta že lez-nièní spoleènosti, podepisujícího nájemní smlouvy, které nejsou v
zájmu obyvatel mìs-teèka.“ Naproti tomu
pøála Kennedymu, který „mohl být kýmkoliv
– od hokynáøe èi profesora až po fotbalového kouèe“. Právì „kenne-dyovský fenomén
ukázal paradoxní vlastnosti ,chladného‘
televizního média. Vtahuje nás do hlubin
pohnutí, avšak nevzrušuje, nea-gituje a
neburcuje. To je pravdìpodobnì vlastností
každé hloubkové zkušenosti.“ Televize je
taktilní medium, integrující naše smysly,
zajímá se spíše o procesy než sdìlení,
vše vážné a ticho, rozvahu vyžadující je
eliminováno.
d) A je to právì ona zábavná prodatelnost, která si vynucuje pøíchod komerèního
vysílání, které pøitahuje šroub poptávky po
rozptýlení vytváøením nových chutí, které
pak jsou chytøe komerèními médii naplòovány. Tato logika drogového dealerství je
pravdìpodobnì tím nejnebezpeènìjším,co
na mediální scénì moderní spoleènosti mùžeme najít.
Je pravda, že jsem z širokého spektra vli-

vu televizního média vybral spíše ty temné
tóny. Není za tím nìjaká má skepse, spíše
roz-hodnutí pøinést v krátkém vymezeném
èase nìkolik provokativních námìtù pro
naši odpolední diskusi. Jsem navíc hluboce
pøesvìdèen, že mnohé z našich kritických
reakcí vùèi pùsobení televize, které se povìtšinou soustøeïují na sex a násilí, jsou sice
morálnì úctyhodné, ale bezzubé, nebo
netrefují do èerného. Pravé nebezpeèí
médií, které nespoèívá tolik v obsahu zobrazovaného, ale v dlouhodobì formujícím
až deformujícím tlaku okrášlených banalit

bez kontextu, je tak nerozpoznáno a vpouštìno otevøenými dveømi do našeho vìdomí.
A právì tak jsem hluboce pøesvìdèen, že
je tøeba spojit své síly v úsilí o osvobození
média veøejné služby od tlaku komerce,
která neposkytuje programy, nýbrž prodává
divácké masy inzerentùm, v úsilí o pravou
vyváženost tohoto kulturo-tvorného média,
které má divákùm sloužit, nikoliv posluhovat. Sloužit mimo jiné i novými pokusy o
fil mo vá ní nìèeho tak ne fil mo va tel né ho
jako je víra, vedle stejnì složitých pokusù
o filmové vyjádøení krásy obyèejné každodennosti, sloužit i vnášením témat, která
omylem zùstala ležet ladem.

Pøíspìvek øeditelky
èeského vysílání
Rádia Svobodná Evropa
OLGY KOPECKÉ
Proè bylo èeské vysílání Rádia Svobodná
Evropa zbaveno dalšího amerického financování? Dùvodem bylo nejen to, že se peníze
mají poskytnout na vysílání do Afghánistánu,
Iráku a podobných zemí, ale také, že nová
Rada pro americké zahranièní vysílání, která
je na rozdíl od døívìjška, kdy ji tvoøili politologové a spisovatelé, složena pøevážnì z byznysmenù, usoudila, že stanice s pomìrnì
nízkou sledovaností – asi 100 000 posluchaèù – která vysílá hlavnì slovo a ne hudbu,
nemá v moderní spoleènosti co dìlat.

Chtìla bych poukázat na jeden aspekt
vysílání Svobodné Evropy, kterým se lišila od
ostatních medií a který je nìkdy opomíjený.
Vìtšinou se mluví o našem pøínosu v oblasti
komentáøù èi politických analýz, ale pomìrnì málo si lidé uvìdomují, že Svobodná
Ev ro pa sehrála významnou úlohu také
v boji o duši národa. Po roce 1948 došlo
k totální cenzuøe a v Èeskoslovensku byla
média zcela pod kontrolou komunistického režimu. Lidé byli z redakcí propouštìni,
po pøípadì i vìznìni. Mnoho spisovatelù
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a novináøù muselo uprchnout na západ,
aby si zachránili i holý život. Øada z nich
našla útoèištì právì ve Svobodné Evropì,
kterou spoluzaložili Ferdinand Peroutka,
Julius Furt, Pavel Tigrid, Zdenìk Nìmeèek,
Jan Èep, Egon Hostovský, Dr. Alexandr
Heidler a ještì mnoho dalších. Podíleli se
na vytvoøení rozhlasové stanice Svobodná
Evropa a na tom, aby se stala pøínosem i v
oblasti kultury.
Rádio Svobodná Evropa vytvoøilo zejména v padesátých letech, ale i pozdìji, celou
øadu hodnotných kulturních poøadù, kterými
se snažilo zaplnit mezery vzniklé komunis-tickým vymazáváním historických událostí
z uèebnic, umlèováním osobností, pálením
knih atd. Vysílalo napøíklad rozhlasovou
univerzitu, kterou po nìkolik let pøebíralo
z Evropské univerzity v Bruggách. Byly to
ne smír nì hodnotné pøednášky, sama
jsem je jako mladá poslouchala. Èetlo se
ze zakázaných knih a dokonce se mohly
inscenovat rozhla-sové hry – od Orwela až
po Havla – protože jsme mìli velký tým lidí.
Svobodná Evropa mìla také svùj orchestr,
který hrál skladby nejen Josefa Stelibského,
ale také Bohuslava Martinù. Byli jsme v tìsném kontaktu s Rafaelem Kubelíkem, který
v rozhovorech èasto informoval o svých cestách, plánech, projektech, a dokonce pro
nás namluvil svùj vlastní životopis. Jako mladá jsem velice ráda poslouchala rozhovory
s mladými lidmi, kteøí hledají, kde jsme byli
seznamováni s pøedními jevy pøedevším
evropské, ale vùbec celosvìtové kultury.
Poprvé jsem slyšela nejen o øeckých a øímských filosofech, ale také o sv. Augustinovi
nebo o Pierru Teilhardu de Char-denovi,
Paulu Claudeovi atd. Skrze Svobodnou Evropu posílali svá poselství a své úvahy domovu kardinál Beran a pozdìji i kardinál
Tomášek. Jako mladý èlovìk, formovaný
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Svobodnou Evropou, jsem se nauèila samostatnì myslet a také hledat. Hledat to,
co mi komunistický režim nedával, co mi
zatajoval, hledat v soukromých knihovnách,
pídit se po knihách a po jiné filosofii, než
marxistické.
Ojedinìlé místo v duchovnì zamìøených
poøadech zaujímaly úvahy Jana Èepa, který
si dìlal velké starosti o duchovní vývoj našeho národa. Mìl strach z jeho duchovního
zmr-zaèení a jak všichni vidíme, jeho obavy
byly oprávnìné. Obával se vlivu komunistické totality. Samozøejmì nemohl pøedvídat
nega-tivní vliv dnešního konzumismu, ale
jedno vlastnì vedlo k druhému, protože
komunis-tická totalita zbavila lidi schopnosti zdravého úsudku, takže tím spíše
dneska propadají rùzným reklamám a trikùm konzumní spoleènosti. Jan Èep se ve
svých úvahách snažil upozoròovat na rùzná
nebezpeèí, která jsou spojená s komunistickým vymýváním mozkù. Napøíklad ve své
úvaze O škodlivosti ne-návisti píše o tom, že
nenávist poškozuje toho, kdo nenávidí, že
negativnì pùsobí na jeho duševní vývoj. Tyto
úvahy poslouchali lidé tenkrát, ale i pozdìji.
Když jsem mìla na starosti nìkteré poøady
ve Svobodné Evropì a mohla jsem ovlivòovat vysílání, obnovila jsem Èepovy úvahy.
Bylo to v záøí 1989 a hned po sametové
revoluci jsme zaèali dostávat záplavu reakcí od posluchaèù. Byli pøešastní, že jsme
úvahy znovu zaøadili a mohli si je poslechnout bez rušení, protože kdysi bylo vysílání
rušeno a oni to neslyšeli celé, nemìli z toho
ucelený dojem.
Dostali jsme záplavu dopisù, v nichž se
lidé vyjadøovali k tomu, co jim vysílání dává
i v dnešní dobì. To pokraèovalo i po pøe-stìhování èeského vysílání SE z Mnichova do
Prahy. Domnívali jsme se – podobnì jako
hodnì lidí – že došlo k pøevratu a k pádu

komunistického režimu, a tím jsou problémy vyøešeny a náš národ nastoupí cestu
kulturního a duchovního rozvoje zároveò
s rozvojem ekonomickým. To se bohužel
nestalo a znaènou èást viny na tom nesou
také média. Ale je to problém evropský a
celosvìtový, ono hmotaøství, materialismus,
který se prosazuje, zájmy trhu atd. Èeské
vysílání SE bylo v té šastné pozici, že do jeho
vysílání nikdo nemluvil. Jako šéfredaktorka
jsem mìla prakticky možnost zaøazovat,
co jsem uznala za vhodné. Snažila jsem
se prosazovat duchovní rozmìr i do jiných
poøadù než jenom náboženských. Napøíklad v poøadu Dokumenty a svìdectví jsme
jako jediné médium v Èeské republice èetli
list církví k sociálním otázkám Pokoj a dobro. Nìkteré deníky poskytly velký prostor
Václavu Klausovi, aby to roztrhal na cucky,
ale vùbec neposkytly prostor tomu, co list
obsahuje, a lidé nemìli možnost seznámit
se s obsahem listu, pokud neposlouchali
SE. Nebo v poøadu Otázky naší doby jsme
zaøazovali nejen problémy zdravotnictví, ale
také otázky pøístupu k životu, síly pozitivního
myšlení. Byla tam také zahrnuta síla modlitby. Zajímavé je, že tento poøad vzbudil
velký zájem u podnikatelù, kteøí nám psali
napøíklad: „Poslouchal jsem vaše vysí-lání v
autì, nesmírnì mì zaujalo, mohli byste mi
poslat text?“ Bylo vidìt, že i v tìchto kru-zích
je zájem o toto téma, když se nìkde objeví.
Sama jsem pøipravovala osm let poøad
Víra a svìt, kde jsem informovala o tom,
co se dìje ve svìtì církví, ale také pøinášela rozhovory se zajímavými osobnostmi.
Pravidelnì každý první víkend v mìsíci mìl
v nìm kardinál Miloslav Vlk promluvu, což
bylo velmi cenné tím, že se mohl obracet
nejen ke katolickým vìøícím, ale prakticky
k celému národu. Mluvil nejen o tématech,
která se výslovnì týkala katolické církve, ale

vùbec o tématech celospoleèenských a býval na to vždycky velký ohlas. Lidé nám psali,
zda bychom jim mohli poslat text, že by si
to rádi studovali nebo s tím rádi seznámili
své pøátele a pøíbuzné, kteøí to neslyšeli.
Vìnovala jsme se také otázkám ekumenismu, a to je nìco, co èeská média naprosto
opomíjejí. Když kardinál Vlk a tehdejší pøedseda Ekumenické rady církví, synodní senior Èeskobratrské církve evangelické Pavel
Smetana, napsali spoleènì dopis severoirským katolíkùm a protestantùm, v nìmž je
vyzývali k tomu, aby se po vzoru èeských
protestantù a katolíkù smíøili a spoleènì
pracovali na budoucnosti národa, vzbudil
velký ohlas v Severním Irsku. Krátce potom,
co byl dodán pøíslušným èinitelùm, došlo
k prvním kontaktùm mezi obìma válèícími
stranami. U nás o nìm média prakticky ani
nereferovala, natož aby ho zveøejnila. Opìt
pouze SE. Takových pøí-kladù bych mohla
uvést více.
Vìnovali jsme hodnì èasu komentáøùm,
pøistupovali jsme velmi odpovìdnì k vysílání, mìli jsme redakèní kontrolu, vraceli jsme
nepovedené pøíspìvky ke zdokonalení atd.
Bohužel, toto všechno skonèilo tím, že nám
Amerièané grant nedali a k 30. záøí jsme
museli skonèit vysílání. Kladu si otázku,
kdo pùjde v našich šlépìjích? Byla bych
ráda, kdyby se duchovní rozmìr objevoval
v mé-diích nejen v náboženských poøadech. Jenže to je, jak jsme slyšeli pøed tím,
beznadìjné.
Doufám, že se podaøí postavit na nohy
nìjaký projekt Evropské unie, pokusím se
v Bruselu vyvolat o nìco takového zájem
a myslím si, že by to mìlo smysl nejen v
kandidátských zemích, ale možná i v celé
Ev ro pì: vytvoøit nekomerèní, nezávislou
stanici, která by byla zamìøená právì na
duchov-ní hodnoty.
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MUCHA

mucha@vira.cz
www.vira.cz, pastorace.cz,
krestanstvi.cz, help.vira.cz,
karmelitanske-nakladatelstvi.cz,
pøíprava: katechismus.cz, breviar.cz,
maria.cz, evangelium.cz

Pøátelé zdravím Vás!
Svùj krátký pøíspìvek jsem pùvodnì roz-dìlil do ètyø èástí. Ale pod vlivem pøedchá-zejících
pøíspìvkù jsem první èást vypustil. Týkala se
pojmu „media“ jako taková.
Budu se tedy zabývat: Úkolem a úèelem
médií (ve vztahu k internetu), Definicí internetu
(jeho výhodami a nevýhodami), Internetem,
jako novým svìtadílem se svým životním
stylem (v rámci globalizace)
Zaèal bych ilustrací ze života, kterou zná
asi každý z vás. Když jsem pøed pár dny tele-fonoval s poøadatelkou této konference, ozval
se mi na mobilu její záznamník. Byl jsem pøipraven hovoøit s ní, nìco se jí zeptat a jenom
si nìco trochu srovnat v hlavì. A najednou
záznamník! Zaèal jsem do nìj mluvit. Tu
situ-aci znáte. Mluvíte a nic, a zase mluvíte a
zase nic a zase mluvíte a zase nic. Nikdo vám
neodpovídá, nedává zpìtnou reakci a vlastnì
nevíte, co jste øekli. Nakonec jsem ani nevìdìl,
jestli jsem se pøedstavil nebo ne. Tato ilustrace
navozuje mùj pøíspìvek o toku informací bez
zpìtné vazby, bez které (ve všech oblastech
života) nastává DESorientace…
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ÚKOL A ÚÈEL MÉDIÍ
Ve všech brožurkách o manželství, ve
kterém žiji už pìt let, je napsáno, že muž,
když naslouchá ženì, zpracovává informace
a mlèí. Žena se pak ale ptá: „Jak to, že mlèíš?
Ty mì neposloucháš?“ V brožurkách stojí, že
muž má dìlat: „Hm, hm.“ A když je to vážné,
tak: „No to snad ne...“ Má reagovat, dávat
zpìtnou vazbu, i když je mu vlastní informace nejdøíve zpracovávat a výstupy sdìlovat
až potom. Ještì jeden pøíklad. Ka-marádka
napsala svému nadøízenému mail. Pøišla za
mnou rozèílená: „On na to vùbec nereagoval,
vùbec!“
Uvìdomil jsem si, že pokud v životì
osob-ním, politickém, èi církevním neexistuje
žádná zpìtná vazba èi reakce – nastupuje neorientace (nìkdy i frustrace), èlovìk se dostává nìkam do nereálna. Praktické dùsledky
známe z politiky, z církve i z bìžného života.
Bez zpìtné vazby se èlovìk neorientuje a
druhým mnohdy nabízí to, co si myslí, že
je pro nì dobré, nebo co prospívá jemu
samému. To ale nemusí být dobré i pro
ty druhé.

A tak je to i se sdìlovacími prostøedky.
Televize, možná i rádio, vychází pøi vyhodnocování úspìšnosti hlavnì z koláèù sledovanosti. Noviny, èasopisy, knihy možná
z prodejnosti a podobnì. Toto všechno je
nepøesné. Nyní nastupuje ale nové médium – internet, který díky technickému
po kro ku na bí zí daleko víc než ostatní
mé dia, vèetnì možnosti obou stran né
ko mu ni ka ce a pøes né sle do va tel nos ti
úspìšnosti.
Když jsem se zamýšlel, co je úkolem a úèelem médií, našel jsem v Diderotovi definici:
„zprostøedkovávat objektivní tok informací
mezi místem události a jedincem, resp.
masou, a umožnit kontakt, odezvu, reakci.“
V praxi to mùže znamenat: pomoc postiženým oblastem, pomoc pronásledovaným,
ovlivnìní mínìní mas. Masmedia jsou dle
Diderota dále „prostøedkem komunikace“.
A komunikace, dle Diderota (kromì silnic)
znamená „pøenos èi výmìnu informací,
sdìlování a dorozumívání“. Dorozumívání
ze své podstaty nesmí být nikdy jednostranné, jednosmìrné. Realitou dnes ale je, že
média (jednosmìrnì) silnì ovlivòují to, co si
lidé myslí o životì („bylo to pøece v televizi“),
utváøí lidskou zkušenost a prožívání reality.
Nejednou tak dochází k tomu, že èlovìka
neovlivòuje reálná exi-stující skuteènost,
ale ovlivòuje ho sku teè nost do tvo øe ná,
vymyšlená a naprojekto-vaná. Ovlivòuje
jeho prožívání, jeho touhy, oèekávání od
ostatních, od nadøízených, od spoleènosti, od manželky, od manžela a podobnì.
Èlovìk pak oèekává to, co je leckdy neoèekávatelné. A jedná tak, jak o to školeným
tvùrcùm této „reality“ jde. Tuto situaci využívá
komerèní, politický a ideologický tlak, což
má dalekosáhlé dùsledky v životì jedince,
rodiny i spoleènosti.

SROVNÁNÍ MEDIÍ (S INTERNETEM)
Každé médium má své nezastupitelné
místo. Dnes se napøíklad mluví o tom, jestli budou i nadále vycházet tištìné noviny,
když už se objevují i na internetu. Odborníci
jsou ale v tomto zajedno: vycházet budou
i nadále, protože papírová podoba má
svoje pøednosti, své kouzlo a je nezastupitelná.
Poptávka dnešní doby ale smìøuje
trochu jinam, než tradièní sdìlovací prostøedky. Vede ke svobodnìjšímu výbìru
in for ma cí, ke srov ná vá ní, k možnosti
komunikace a zpìtné vazby. Bohužel s
tím ale nastupuje i roztøíštìnost informací, zjed no du šo vá ní, upra vo vá ní reality,
což je živ nou pùdou pro za ko øe òo vá ní
de ma go gie a manipulace. Jakmile se
informace zjednodušují a tøíští, nastupuje
demagogie, protože èlovìk nemá dostatek
pádných argumentù. „Tradièní“ media jsou
více ménì jednosmìrná, i když se zoufale
snaží o opak. Nabízejí informace, utváøejí
názory, ale tìžko dostávají zpìtnou vazbu.
Pøíjemce má minimální možnost reagovat,
ovlivnit obsah. Nelze jednoznaènì posoudit
momentální sledovanost. Internet je naopak
médiem obousmìrným. Nabízí výbìr, srovnání, zpìtnou reakci a pøesné sledování návštìvnosti. Zajímavé je, že podle statistik
dnes dìti v USA prosedí více èasu pøed
internetem než pøed televizí.
VÝHODY, NEVÝHODY INTERNETU
DEFINICE INTERNETU
Kromì toho, že se internet dá definovat
jako „celosvìtové propojení po èí ta èù“,
(díky kterému si na své obrazovce mùžete prohlížet to, co je na poèítaèi na druhé
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stranì zemìkoule), bych øekl, že se nedá
definovat jinak než, že „internet je tím, èím
chcete, aby byl“.
Internet spojuje všechna média, která
exi-stují, a pøidává ještì nìco navíc. Lze na
nìm èíst noviny, knížky, sledovat televizi, poslouchat rádio, diskutovat s lidmi, hrát hry...
Spojuje všechna média, spojuje jejich výhody, využívá všech jejich pøedností, sluèuje je
a pøidává k nim ještì další. Všechny jeho
pøednosti jsou ale zároveò jeho „zadnostmi“, tedy, jak to tak bývá, vše dobré lze použít dobøe èi špatnì, využít, èi zneužít…
Internet je jakýmsi zrcadlem spoleènosti.
To, co spoleènost žádá, po èem lidé touží,
tam internet profituje nejvíc. Je zvìtšeninou
odkrytého nitra (zprùmìrovaného) èlovìka,
v nìmž se nachází množství protikladù. Na
internetu se dá šáhnout na to, co je ve spo-leènosti žádáno víc a co ménì a po èem
li-dé touží.
SPECIFIKACE INTERNETU
OPROTI JINÝM MÉDIÍM

l Internet je médium prakticky neregulované, neregulovatelné, necenzurované,
ne-cenzurovatelné a decentralizované.
Vznikl jako vojenský decentralizovaný komunikaèní prostøedek, který nemìl jedno
ústøedí. Dùležitou pøedností internetu tedy
je, že nemá žádné „rozhodovací a ekonomické ústøedí“, a že dává prakticky všem
stejné podmínky k prezentování se, což jiné
médium neumožòuje. Ten, kdo má pøístup
k internetu, má možnost prezentovat sebe
a své myšlenky prakticky bez regulace a
cenzury.
l Internet nabízí bezbøehý výbìr informací a
názorù. Je to skladištì, skládka informací.
l Internet nabízí velikou vìc, která je i jeho
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velkou nevýhodou, a sice možnost filtrování
pøijímaných informací. Na mnoha serverech
je možné nastavit, které zprávy budou uži-vatelé pøijímat.
l Internet je trvale dostupný, je možné jej
bezprostøednì aktualizovat.
l Je mnohostranný.
l Umožòuje okamžitou reakci, komunikaci,
dialog a ovlivòování obsahu.
l Pøekonává vzdálenosti mezi lidmi (i sociální).
l Umožòuje komunikaci bez prvotních
pøedsudkù. Nìkdo na nás pùsobí už tím,
jak vypadá, jak se chová, jak mluví... A to
všechno internet filtruje, protože tam tyto prvotní pøedsudky nemusí být vidìt. Umožòuje
anonymitu, s èímž máme na našich internetových stránkách velmi dobré zkušenosti.
Lidé, kteøí by nikdy nevzali za kliku kostela,
píšou o svém životì, o svých názorech, ptají
se na vìci, na které by se nikdy nikoho nezeptali. Internet odstraòuje ostych, nejistotu a
strach, který èlovìk má v kontaktu s dalšími
lidmi. Umožòuje sociální vèlenìní a dùležitá
vìc je, že se ubírá svým vlastním životem a
otvírá prostor kreativitì. Mnohé internetové
projekty, které vznikly u zeleného stolu, de
facto zkrachovaly, ale projekty nadšencù
zespoda pomalu nabírají na gradech a
vážnosti.
l Podle posledních prùzkumù pøistupuje
v (severní) Americe 95% lidí k internetu kvùli možnosti komunikace, 70% kvùli informacím, 30% kvùli zábavì a 20% kvùli nákupùm
a obchodu. Toto jsou ilustrující údaje o tom,
kam se internet ubírá a co lidem poskytuje,
resp. jak jej lidé využívají.
l Jak internet dokáže èlovìka sociálnì
zaèleòovat, tak ho dokáže také vyèleòovat
(èlovìk nakonec neumí komunikovat jinak
než pøes internet).
l Internet vede mnohé k závislosti.

l Internet, jakožto nekoneèný sklad nesmyslù, mnohé lidi naprosto dezorientuje. Èlovìk
si mùže vyfiltrovat jen to, co si myslí, že je
pro nìj dùležité a nemá pak rozhled dál,
což z nìj dìlá "fachidiota".
l Internet mnohdy vede do izolace, do
iluzorního svìta a nereálných pøedstav o
životì.

tomu naprosto ujíždí vlak. Tito lidé jsou èím
dál tím víc mimo dìj. Mimo možnost svého
rozvoje, mimo možnost informací, mimo
možnost „být slyšet“ a mimo možnost, aby
mohli nìco ovlivòovat. Èím víc jsou mimo
informace, mimo možnost ovlivòovat, tím
ménì informací mají a tím ménì mohou
cokoliv ovlivnit…

NOVÝ SVÌTADÍL, NOVÝ ŽIVOTNÍ STYL,

ZÁVÌR

GLOBALIZACE

Na internet lze nahlížet jako na novì obje-vený svìtadíl, který je postupnì osidlován novým obyvatelstvem a novou kulturou. Existuje
zde nový životní prostor a životní styl. Kultura v
tomto prostøedí vzniká a žije samovolnì bez
možnosti zásadního centrálního ovlivòování.
Na tento nový svìtadíl pøicházejí osadníci
a pøistìhovalci s rùznými pøedstavami, rùznými cíli a rùznì vybaveni. Je to (zatím) ne zcela
osídlené prostøedí, které se postupnì zaplòuje
a žije vlastním životem.
Internet není nièím ohranièen, je vším,
èím chceme, aby byl, a odolává vlivùm od
zeleného stolu. Je to život sám o sobì, kde
se najednou zaèíná projevovat to, co se nemohlo projevit jinde. Je nepochybnì jedním
z nejvìtších nástrojù globalizace, protože
vytváøí pomìry, v nichž komunikace a obchod nejsou nièím sevøeny. Žádnými, ani
právními, hranicemi.
Globalizace napomáhá na jedné stranì
ke kulturnímu a ekonomickému rozvoji
lid-stva, ale zpùsobuje i pravý opak. Globalizace napomáhá k ještì vìtší globální diskriminaci, exkomunikaci a ožebraèování
lidí, kteøí stojí na okraji. Protože, kdo stojí
na okraji spoleènosti a nemá pøístup k informaèním tokùm, jako je napøíklad internet,

Je tøeba vstupovat do mediálního svìta – z
mého pohledu do svìta internetu – a zmír-òovat diskriminaci, která ještì prohlubuje
rozdíly mezi lidmi. Jan Pavel II. øekl v dokumentu ke dni sdìlovacích prostøedkù: „Nebudeme šastni a nebudeme v míru bez tìch
druhých“. Pokud druzí nebudou mít stejné
prostøedky a stejné možnosti jako my, nikdy
nebudeme šastni, i když budeme mít to, co
máme. Když druzí budou vyèlenìni, nebudeme nikdy vnitønì naplnìni. Z pohledu internetu je tøeba hledìt, aby v tomto prostoru
bylo místo pro všechny, nejen – jak se uvádí
ve vatikánském dokumentu – pro bohatou
elitu, která kontroluje vìdu, technologii, komunikaci a zdroje planety.
Je tøeba, aby dialog probíhal vždy a na
všech úrovních oboustrannì. A to jak v rodi-nách, ve spoleènosti, v církvi atd. Pokud je
tok informací pouze jednostranný, dochází
k znásilòování a imperialismu.
Internet umožòuje prokazovat jak dobro
tak zlo a je úkolem každého z nás pøevzít
svou vlastní zodpovìdnost za to, èím se
necháme sami formovat, reformovat èi
deformovat, a jsme všichni odpovìdni za
to, èím tento svìt (nejen médií a internetu)
zaplníme.
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