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Může novinář být členem politické strany? 
 
 „Ať je nebo není, já novinářům nevěřím stejně,“ vyjádřil se jeden z mých 

kolegů; z jeho hlasu znělo něco ironie, ovšem debata o její případné nemístnosti 

není předmětem mé práce. Základním jejím tématem je otázka, zda novinář může 

být členem politické strany. 

 

 Tezí tohoto textu budiž názor, že novinář členem politické strany být může. 

Každý člověk, který se jen trochu cítí být občanem, má nějaké politické názory. Má 

určitou představu o tom, jakým způsobem by se měly spravovat veřejné záležitosti, a 

tuto svou představu v drtivé většině případů manifestuje při volbách. Tato představa 

je prizmatem, jímž vidí svět, a tudíž bez ohledu na to, zda je, nebo není v nějaké 

straně členem, určité preference v této oblasti chová. Je otázkou profesionality, zda 

je schopen vystříhat se zaujatosti, kterou tento jeho postoj může vyvolat. Pokud je 

například politickým zpravodajem a bude se snažit pozitivněji informovat o 

skutečnostech, které se týkají jeho oblíbené strany, není to rozhodně dobré. 

Podobné problémy mohou potkat ale například i novináře ekonomické oblasti, 

protože spojitost ekonomického vývoje s politikou je nabíledni a výběr ekonomických 

faktů ve prospěch nebo v neprospěch určité ekonomické teorie je velmi jednoduchý. 

Přesto všechny takové věci se mohou stát jak členům strany, tak i nečlenům. 

 

 Další skupinou lidí, pro které je tato otázka důležitá, jsou komentátoři. Je 

otázka, zdali můžeme komentátora považovat za novináře. Pokud zastáváme názor, 

že ne, nemáme problém. Pokud je pro nás komentátor ale také žurnalistou, musíme 

se pozastavit nad tím, jak často píšou komentáře do našich deníků nejen členové 

politických stran, ale i jejich přední představitelé. Tam je stranickost naprosto 

evidentní, autoři také ve svých příspěvcích velmi často přímo hájí konkrétní názory 

stran. Příkladem tohoto nám mohou být například Lidové noviny, kde se nad 

politickou situací často zamýšlí i osobnosti jako Václav Klaus nebo Karel Kühnl. I lidé 

méně činní politicky a častěji komentující mohou být členy politických stran a svými 

názory tuto stranu podporovat; pokud se šéfredaktor rozhodne takové příspěvky 

publikovat, lze považovat členství v politické straně za újmu etické kvalitě 

komentátora? 



 

 Nicméně přejděme k antitezi - novinář by členem politické strany být neměl. 

Pomineme-li druhou stranu argumentů pro (tj. že novinář může být zaujatý ve 

prospěch strany, jejíž politický názor bude hájit), jsou zde silněji působící momenty 

členství ve straně. Tato strana může vyvíjet na svého člena tlak, aby porušoval 

zásady objektivity, i kdyby on osobně je chtěl respektovat (pokud samozřejmě 

připustíme, že něco takového je možné). Tyto tlaky mohou být samozřejmě tím 

silnější, čím výše bude člověk v hierarchii strany. Obecně lze říci, že člen strany bude 

vystaven většímu riziku toho, že bude zaujatý. 

 

 Ještě předtím, než se dostanu k formulaci konečného názoru, ráda bych 

uvedla jeden typický příklad novináře konvertujícího k politice. Vladimír Mlynář byl 

šéfredaktorem Respektu. Poté, co vstoupil do politiky a stal se členem Unie svobody, 

se sice své funkce vzdal, články v tomto periodiku ovšem čas od času publikuje dál. 

Na tomto místě je možné namítnout, že jeho názory se od d řívějška nijak výrazně 

nezměnily. Je to možné, přesto si ale troufám tvrdit, že pan Mlynář už vnímá události 

z pohledu jiného než jaký patří pozorovateli a komentátorovi pokud možno 

nezaujatému, hledícímu na věci kompetentně, ale přesto jaksi zvenčí. Pamatuji si 

živě na výrok pana dr. Jiráka, který při rozhovoru na toto téma poznamenal, že 

Mlynářovi už nemůže nikdy věřit. Ve chvíli, kdy novinář takto do politiky vstoupí, 

stane se jeho prvotním záměrem při publikaci obhajoba cílů strany a nikoli hájení 

zájmu veřejnosti (což on může považovat za totožné, ale to neznamená, že tomu tak 

skutečně je a že by si to myslel, i kdyby členem strany nebyl). 

 

 Nyní tedy zbývá poslední bod - synteze. Moje kolegyně Gábina si myslí, že 

novinář může být členem politické strany, ale nikoli jejím funkcioná řem. S tímto jejím 

návrhem mohu souhlasit do té míry, že se nesmí jednat o stranu tvrdě 

organizovanou. Chápu, že tento pojem je velmi relativní, ale domnívám se, že si 

všichni umíme představit, jaký je rozdíl mezi stranickou disciplínou člena KSČM a 

US. Myslím, že v některých stranách si může člen-novinář udržet svobodný, kritický a 

„objektivní“ pohled. Oproti tomu jsou strany, kde členství výrazně ovlivňuje celý život 

člena. 

 



 Pokud jde o žánr novinařiny, v němž může straník působit, myslím, že jako 

komentátor se může uplatnit - tam není politická vyhraněnost na škodu. Oproti tomu 

ve zpravodajství jak politickém, tak i ekonomickém může být členství v politické 

straně velmi škodlivé, protože novinář ovlivňuje sám velmi výrazně jak podobu zpráv, 

tak i jejich výběr. Do střední skupiny co do vhodnosti bych zařadila žánry jako je 

reportáž, feature, publicistické interview nebo recenze a kritika - u nich je možné 

aplikovat politické názory, ale domnívám se, že tento vliv může z velké části omezit 

šéfredaktor, který by měl o členství autora v politické straně vědět a v případě 

nesouhlasu s aplikací politických názorů v publicistově praxi články odmítnout.  

 

 Zde narážíme ještě na problém, kterého se chci dotknout už jen okrajově: 

pokud je členem politické strany vydavatel novin (nejedná se tedy o novináře jako 

takového)? Nebo pokud redakce udržuje určitou politickou linii? Stačí jmenovat jen 

kontrastující Právo a Lidové noviny. Kromě základního předpokladu, že v těchto 

listech zřejmě nebude publikovat nikdo, komu jejich linie není blízká, se domnívám, 

že jejich „politický profil“ je natolik známý, že sám čtenář si uvědomuje, v jakém stylu 

listy publikují (to se týká zejména komentářů, ale do určité míry i zpravodajství - 

levice má podle mého názoru k vyjádření více prostoru v Právu). 

 

 Na závěr bych ještě ráda shrnula hlavní otázky, které vyplynuly z mého 

příspěvku. 

Považujete politické názory za součást životního postoje člověka a tudíž za něco, co 

je s ním neoddělitelně spojené, co ho nevyhnutelně ovlivňuje při každé aktivitě? 

A je podle vás tento vliv automaticky silnější u novinářů-straníků oproti těm, kteří 

nejsou členy strany? 

Je komentátor novinářem? 

Liší se podle vás od sebe politické strany podle síly vlivu na své členy - novináře? 

Do jaké míry může v tomto případě členství novináře ve straně převzít odpovědnost 

(nebo dohled) šéfredaktor? 

Myslíte si, že existuje list, který by neměl určitou politickou orientaci? 

A je možně hovořit v takovém listě o objektivnosti? 


