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Anotácia
Predmetom tejto bakalárskej práce sú verejné zdravotnícke kampane a ich vplyv na zdraviu
prospešnú zmenu správania. Zameraná je na vládne kampane, ktoré vznikli pod hlavičkou
Ministerstva zdravotníctva Českej republiky v období 2012-2017. Táto práca vznikla s cieľom
preskúmať potenciál, ktorý zdravotnícke kampane majú vo vzťahu k zlepšeniu verejného
zdravia a zároveň otvoriť diskusiu o využití tohto potenciálu v Českej republike.
Teoretická časť práce predstavuje koncept inštitucionálnej komunikácie a objasňuje jej hlavné
ciele so zreteľom na verejné dobro. V nadväznosti na vytýčené ciele vysvetľuje, ako môžu
verejné zdravotnícke kampane viesť ku zlepšeniu verejného zdravia. Deskripcia procesu zmeny
správania je zasadená do behaviorálnej teórie plánovaného správania.
Praktická časť práce je venovaná vlastnému výskumu, ktorého cieľom bolo prispieť
k porozumeniu vnímania skúmaných zdravotníckych kampaní. Špeciálna pozornosť bola
pritom venovaná ich vplyvu na vyvolanie zmeny správania. Dáta zberané technikou
pološtuktúrovaných rozhovorov naznačujú, že skúmané zdravotnícke kampane pôsobia na
príjemcov prevažne negatívne a ich vplyv na zdraviu prospešnú zmenu správania je skôr
nepravdepodobný.

Annotation
The subject of this bachelor thesis is public health campaigns and their influence on healthy
behavioural change. It is focused on governmental campaigns created under the Ministry of
Health of the Czech Republic in the period between 2012 and 2017. The objective of this thesis
is to explore health campaigns’ potential to improve the condition of public health and to open
a discussion about fulfilling this potential in the Czech Republic.
The theoretical part of the thesis introduces the concept of institutional communication and
clarifies its main purposes with regard to the public welfare. In connection with stated purposes,
it explains how public campaigns might lead to improvement of public health. The description
of the behavioural change process is embedded in the theory of planned behaviour.
The practical part of the thesis is dedicated to qualitative research, aiming to contribute to the
understanding of the campaigns’ perception. Special attention was devoted to their influence
on behavioural change. Data from semi-structured interviews indicate, that campaigns give
mostly negative impressions to recipients and their influence on healthy behaviour change is
rather unlike.

Kľúčové slová
zdravotnícke kampane, behaviorálna zmena, teória plánovaného správania, vládna
komunikácia, verejné zdravie, Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky, persuazívna
komunikácia

Keywords
health campaigns, behavioural change, theory of planned behaviour, governmental
communication, public health, Ministry of Health of the Czech Republic, persuasive
communication

Title
How to Communicate Health? Campaigns by Ministry of Health of the Czech Republic in
period 2012-2017.

Poďakovanie
Na tomto mieste by som rada poďakovala Mgr. Ing. Jane Rosenfeldovej za odborné vedenie,
pomoc, ochotu a cenné rady v priebehu tvorby tejto práce.

Obsah

Úvod ........................................................................................................................................................ 3
1

Teórie inštitucionálnych zdravotníckych kampaní .......................................................................... 6

1.1

Vymedzenie pojmu inštitúcia ....................................................................................................... 6

1.2

Inštitucionálna komunikácia podľa inštitucionálnej teórie ........................................................... 6

1.3

Vládna komunikácia ..................................................................................................................... 7

1.3.1

Účely vládnej komunikácie....................................................................................................... 7

1.3.1.1

Komunikácia a medializácia ako prostriedok ku legitimite a reputácií................................. 8

1.3.1.2

Komunikácia ako prostriedok ku verejnému dobru .............................................................. 8

1.4

Zdravotnícke kampane ako nástroj zlepšenia verejného zdravia ................................................. 9

1.4.1
1.5

Efektivita intervencií ............................................................................................................... 10
Teória plánovaného správania .................................................................................................... 11

1.5.2

Osobné postoje ........................................................................................................................ 13

1.5.2.1
1.5.3

Model očakávanej hodnoty ................................................................................................. 14
Subjektívne sociálne normy .................................................................................................... 14

1.5.3.1

Deskriptívne a prikázané normy ......................................................................................... 15

1.5.4

Behaviorálna kontrola ............................................................................................................. 16

1.5.5

Aplikácia teórie plánovaného správania v zdravotníckych kampaniach ................................ 16

1.5.6

Zhrnutie doterajších poznatkov............................................................................................... 17

2

Výskumná časť............................................................................................................................... 19

2.1

Cieľ výskumu ............................................................................................................................. 19

2.2

Vymedzenie predmetu výskumu ................................................................................................ 20

2.2.1

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky ......................................................................... 21

2.2.2

Kampane MZČR z obdobia 2012-2017 .................................................................................. 21

2.2.2.1

Jednej rychle. Zachraň život................................................................................................ 21

2.2.2.2

Bez rakoviny ....................................................................................................................... 23

2.2.2.3

Solme s rozumem ................................................................................................................ 25

1

2.2.2.4
2.3

Poslední típnutí.................................................................................................................... 26

Metodológia výskumu ................................................................................................................ 27

2.3.1

Výskumný súbor a výber respondentov .................................................................................. 28

2.3.2

Metóda zberu dát..................................................................................................................... 29

2.3.3

Metóda analýzy dát ................................................................................................................. 31

2.3.4

Validita a reliabilita................................................................................................................. 32

2.4

Výsledky ..................................................................................................................................... 32

2.4.1

Dôležitosť spracovania ........................................................................................................... 32

2.4.1.1

Kritika formy ....................................................................................................................... 34

2.4.1.2

Obsah................................................................................................................................... 34

2.4.2

Zapojenie behaviorálnych determinantov ............................................................................... 36

2.4.2.1

Osobné postoje .................................................................................................................... 36

2.4.2.2

Subjektívne sociálne normy ................................................................................................ 38

2.4.2.3

Behaviorálna kontrola ......................................................................................................... 40

2.4.3
2.5

Potenciálna behaviorálna zmena ............................................................................................. 42
Diskusia ...................................................................................................................................... 43

Záver...................................................................................................................................................... 47
Summary ............................................................................................................................................... 49
Akademické zdroje ................................................................................................................................ 51
Ďalšie zdroje .......................................................................................................................................... 58
Téza bakalárskej práce .......................................................................................................................... 61
Zoznam obrázkov .................................................................................................................................. 65
Zoznam tabuliek .................................................................................................................................... 65
Zoznam príloh ....................................................................................................................................... 65

2

Úvod
V modernej histórií sme boli svedkami nespočetného množstva viac i menej úspešných
pokusov zlepšiť situáciu ľudí s duševným ochorením prostredníctvom verejnej komunikácie.
Z radu najrôznejších komunikačných kampaní a intervencii vystupuje austrálska kampaň
s názvom „The Compass Strategy“. Preukázateľne sa totiž podpísala pod výrazné zvýšenie
povedomia o problematike duševných chorôb, častejšiu identifikáciu depresie samotnými
pacientami a vyhľadanie pomoci, zvýšenú mieru správneho odhadu výskytu problémov
s duševným zdravím a povedomia o riziku samovraždy, a napokon zoslabenie vnímania bariér
pri vyhľadávaní pomoci. Okrem výsledkov je ale austrálska kampaň výnimočná aj svojim
vedeckým základom. Za jej dizajnom a implementáciou stáli rigorózne štandardy prevzaté
z vedeckých modelov persuazívnej zdravotníckej komunikácie. Celá kampaň sa opierala
o meranie a vyhodnocovanie dôležitých parametrov pre dosiahnutie jej stanovených cieľov
(Wright, McGorry, Harris, Jorm, & Pennell, 2006). Práve vďaka vedeckému prístupu sa tejto
kampani skutočne podarilo dosiahnuť pozitívnu zmenu v oblasti duševného zdravia
Austrálčanov.
Analýza komunikačných výstupov za účelom zvýšenia ich efektivity je v súčasnom
marketingovom svete pomerne frekventovaným javom. Testovanie kampaní a ich ukotvenie
v dátach a behaviorálnych modeloch sa už stalo osvedčeným postupom pri ich navrhovaní. Nie
celkom to však platí pre zdravotnícku komunikáciu vo verejnom sektore, kde sú zdroje
vyhradené na realizáciu kampaní v porovnaní s komerčnou sférou značne limitované.
Z vedeckých poznatkov o persuazívnej komunikácií tak v súčasnosti profitujú najmä komerčné
subjekty, ktorým slúžia ako nástroj na ovplyvňovanie nákupného správania za účelom
generovania zisku.
V posledných rokoch však môžeme pozorovať, ako sa výskum komunikácie postupne
rozširuje aj

na oblasť zdravotníctva (Hannawa, García-Jimenéz, Candrian, Rossmann,

& Schulz, 2015; Kim, Park, Yoo, & Shen, 2010). Paralelne s výskumom rastie aj dôležitosť
zdravotníckej komunikácie v inštitucionálnej praxi. Tento fenomén môžeme pozorovať
napríklad na americkej zdravotníckej agende „Healthy people 2010“. V roku 2000 bola po
prvýkrát od vzniku1 národnej agendy verejného zdravia medzi jej ciele zaradená kapitola
o zdravotníckej komunikácií (Parrott, 2004).

1

Prvé vydanie vyšlo v roku 1997 (U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1979).
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Faktom ale zostáva, že hodnotenie efektivity verejných zdravotníckych kampaní ostáva
zväčša v kvalitatívnej rovine, bez presahu do kvantitatívnych meraní. Príkladom môžu byť
Inštitúcie pre propagáciu zdravia (Health Promotion Institutes), ktoré sú zodpovedné za verejné
zdravotnícke kampane v Holandsku. Vo svojej praxi ešte pred spustením kampaní predkladajú
v rozhovoroch kampaňové materiály respondentom, aby zistili, či im rozumejú a ako na ne
reagujú. Spôsob, akým budú kampane vnímané totiž určuje, či môžu v danej populácií vyvolať
želanú zmenu (Brug, Tak, Te Velde, Jorm, & Pennell, 2011). V kontexte Českej republiky však
výskum vnímania a efektivity zdravotníckych kampaní nie je rozvinutý ani v kvalitatívnej, ani
v kvantitatívnej rovine a zatiaľ je len v zárodku. Pokrýva ho len niekoľko prác orientovaných
na vybrané kampane, ktoré majú skôr charakter prípadových štúdií2. Systematická analýza
českej zdravotníckej komunikácie a jej efektivity dosiaľ neexistuje.
Pre prosperujúcu spoločnosť je však efektivita verejnej zdravotníckej komunikácie
ďaleko významnejšia, než efektivita tej komerčnej. Ak by sme zdravotnícke kampane dokázali
navrhovať a implementovať s takou analytickou dôslednosťou, akú poznáme z vývoja
úspešných komerčných kampaní, mohli by naplniť svoj potenciál dosiahnuť behaviorálnu
zmenu a výrazne zlepšiť verejné zdravie. To je dôležitým indikátorom očakávanej dĺžky života,
širokých spoločenských a ekonomických benefitov a celkovej kvality života (Frieden
& Henning, 2009). Je preto na mieste konštatovať, že vďaka funkčným zdravotníckym
kampaniam môže výrazne prosperovať celá spoločnosť.
Táto práca vznikla s cieľom poukázať na potenciál zdravotníckych kampaní a upriamiť
pozornosť na ich súčasnú úroveň v Českej republike. Kvalitatívne skúmanie prináša hĺbkový
náhľad do dosiaľ opomínanej problematiky a otvára tak dvere ďalšiemu skúmaniu efektov
kampaní a ich možnej kvantitatívnej analýze. Zameriava sa na vnímanie kampaní, ktoré
v poslednom období vznikli pod hlavičkou Ministerstva zdravotníctva Českej republiky
(MZČR) a snaží sa tak prispieť k porozumeniu toho, ako zdravotnícke kampane na príjemcov
vplývali, pričom sa zameriava na naplnenie ich potenciálu vyvolať zmenu v správaní.
V teoretickej časti práce budú najskôr predstavené dôležité koncepty verejnej
inštitucionálnej komunikácie a objasnené jej primárne ciele; legitimita, reputácia a verejné
dobro. Následne vysvetlíme, ako môžu verejné zdravotnícke kampane prispievať k verejnému
dobru. Neskôr sa zameriame na efektivitu kampaní. Ich potenciálny vplyv na behaviorálnu
zmenu bude popísaný na základe teórie plánovaného správania, pričom podrobne rozoberieme

2

Viď Albrechtová (2017), Kručayová (2010) a Šromová (2015).
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jej hlavné aspekty; osobné postoje, subjektívne sociálne normy a behaviorálnu kontrolu.
Teoretickú časť uzavrieme vztiahnutím predstaveného behaviorálneho modelu na verejné
zdravotnícke kampane. Praktická časť práce bude zameraná na výskum vnímania kampaní
MZČR z obdobia 2012-2017. Po vytýčení cieľov výskumu a stručnom predstavení skúmaných
kampaní bude nasledovať popis metodológie výskumu, teda výberu respondentov, zberu dát
formou pološtruktúrovaných rozhovorov a analýzy. Výskumnú časť uzatvorí predstavenie
výsledkov, ktoré naznačia, že skúmané kampane sú vnímané prevažne negatívne a ich
schopnosť vyvolať pozitívnu behaviorálnu zmenu je pomerne slabá. V záverečnej časti budú
výsledky interpretované a diskutované, pričom bude vyvodených niekoľko praktických
odporúčaní pre tvorbu zdravotníckych kampaní. Pri spracovaní textu práce bude využitá jedna
z najrozšírenejších citačných noriem v rámci sociálnych vied, APA (American Psychological
Association, 2019).
Hlbšie skúmanie problematiky zdravotníckych kampaní v priebehu tvorby práce prinieslo
niekoľko zásadných zistení, na základe ktorých sa práca v určitých aspektoch odchýlila od tézy.
V prvom rade došlo ku modifikácií v štruktúre práce. V teoretickej časti bolo vymenené poradie
častí o zdravotníckych kampaniach a inštitucionálnej komunikácií za účelom logickejšieho
prepojenia dvoch menovaných oblastí. Inštitucionálna komunikácia bola predstavená skôr než
problematika zdravotníckych kampaní, aby mohli byť zdravotnícke kampane uvedené do už
vymedzeného inštitucionálneho kontextu. Taktiež boli za účelom sprehľadnenia štruktúry práce
ku hlavným kapitolám pridané jednotlivé podkapitoly. V druhom rade došlo ku úprave
a doplneniu výskumnej otázky. Nakoľko by bolo pôvodne zamýšľané skúmanie efektivity3
veľmi komplexným predmetom výskumu, presahujúcim možnosti tejto bakalárskej práce,
výskumná otázka bola modifikovaná tak, aby sa vzťahovala len na vnímanie kampaní. Práve
vnímanie totiž stojí na počiatku procesu behaviorálnej zmeny. Vzhľadom ku vytýčeným cieľom
práce bola taktiež pridaná druhá výskumná otázka, ktorá v rámci celkového vnímania kampaní
upriamuje pozornosť výskumu na aspekty súvisiace s možnou behaviorálnou zmenou.
Z nových výskumných otázok vyplynuli aj zmeny v postupe a technike výskumu. Kvantitatívne
metódy, ktoré uvádza téza, napokon neboli z dôvodu kvalitatívnej povahy výskumu využité.

3

Efektivita je chápaná v zmysle skutočného dopadu kampaní na zdraviu prospešnú zmenu správania.
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1 Teórie inštitucionálnych zdravotníckych kampaní
1.1 Vymedzenie pojmu inštitúcia
V sociálnych vedách sú jednotné definície pojmov skôr ojedinelým javom. Spomedzi
množstva výkladov termínu inštitúcia budeme pre účely tejto práce voliť taký, ktorý najlepšie
vyhovuje ďalšiemu skúmaniu vládnej komunikácie v rámci inštitucionálnej teórie. Pod pojmom
inštitúcia budeme chápať „súhrn ustálených praktík, ktoré sú vedené dlhotrvajúcimi,
formalizovanými a racionálnymi presvedčeniami, ktoré prekračujú jednotlivé organizácie
a situácie“ (Lammers & Barbour, 2006, p. 357). Táto definícia bola zvolená, nakoľko
zachytáva všetky kľúčové charakteristiky konceptu inštitúcie (Lammers & Garcia, 2014).
V prvom rade reflektuje inštitucionálne trvanie v čase, ktoré je v porovnaní s trvaním
organizácií dlhšie. Taktiež hovorí o vlastnom spoločenskom význame inštitúcie, ktorý
presahuje jej funkcionalitu (Selznick, 1949) a jej schopnosti organizovať spoločenský život nie
len v rámci nej samotnej, ale aj naprieč ďalšími organizáciami (Lammers & Garcia, 2009).
Inštitúcie sa

prejavujú v mnohých spoločenských fenoménoch: v kultúrno-kognitívnych,

normatívnych i v regulatívnych (Scott, 2001, p. 48). Typické sú opakovanou sociálnou
aktivitou, ktorá je spoločnosťou považovaná za samozrejmú. Inštitucionálna činnosť je
založená na systémoch noriem a kognitívnych poznatkov, ktoré dávajú zmysel sociálnej zmene
a umožňujú tak reprodukciu spoločenského poriadku (Greenwood, Oliver, Sahlin, & Suddaby,
2008, p. 4). Napokon podľa tejto definície inštitúcie reflektujú aj istý racionálny cieľ, ktorý
vedie ich konanie smerom k jeho naplneniu (Commons, 1934). V zhode s vyššie uvedenou
definíciou je aj výklad pojmu inštitúcia podľa Marcha a Olsena (2006), ktorý považuje
inštitúciu za relatívne stabilný súhrn praktík zakorenených v štruktúrach zdrojov a významov,
ktoré vysvetľujú a odôvodňujú ich konanie.

1.2 Inštitucionálna komunikácia podľa inštitucionálnej teórie
Inštitucionálna teória teda vysvetľuje inštitúciu ako súhrn špecifických praktík. Etablované
vzorce komunikácie sú ich významnou súčasťou (Lammers & Garcia, 2014). Niektorí autori
dokonca uvádzajú inštitucionálnu komunikáciu ako esenciu danej organizácie, respektíve
sociálny proces, ktorý je zásadný pre jej fungovanie (Katz & Kahn, 1978). Efektívna a dobre
zvládnutá komunikácia môže pre inštitúciu predstavovať istú pridanú hodnotu (Iosif, 2014).
V rámci inštitucionálnej teórie rozoznávame pojmy inštitucionálna rétorika (institutional
rhetoric) a inštitucionálne posolstvo (institutional message). Kým pod rétorikou rozumieme
6

celkový prejav inštitúcie za účelom ovplyvniť spoločenskú normatívnu klímu (Finet, 2001,
p. 276), termín posolstvo označuje súhrn ideí, ktoré majú určitý zámer, trvácnosť a široký
dosah, pričom navádzajú členov spoločnosti na angažovanie sa v určitom správaní (Lammers,
2011, p. 45). Obsahom posolstva sú

spravidla špecifické spôsoby, ktorými môžu byť

dosahované určité ciele (Friedland & Alford, 1991, p. 256).

1.3 Vládna komunikácia
Vládna komunikácia je jedným z mnohých typov inštitucionálnej komunikácie. Vyznačuje
sa najmä svojou komplexnosťou (Canel & Sanders, 2012; Da Silva & Batista, 2007; Liu,
Horsley, & Levenshus, 2010), ktorá je dôsledkom rôznorodosti stakeholderov a prostredia,
v ktorom vládne inštitúcie pôsobia. Dôležitým aspektom vládnej komunikácie je aj jej politický
rozmer (Canel & Sanders, 2013).
Aby definícia vládnej komunikácie odrážala podstatu inštitucionálnej komunikácie, mala
by okrem vládnych aktivít (ako funkčných nástrojov vládnutia) zahŕňať aj riadiace aspekty,
teda konceptuálne ciele komunikácie. Canel a Sanders (2013) vo vymedzení vládnej
komunikácie zachytávajú obe uvedené roviny, funkčnú aj konceptuálnu. Vládnu komunikáciu
definujú ako komunikačné úlohy, praktiky, ciele a výsledky, ktoré prebiehajú v mene a v záujme
verejných inštitúcií a ich primárnym cieľom je exekutíva politickej racionality, ktorá je
konštituovaná na základe priamej alebo nepriamej zhody medzi ľuďmi za účelom uplatňovania
ich vôle (p. 4).

1.3.1 Účely vládnej komunikácie
V praxi často vládne inštitúcie komunikujú najmä so zámerom zlepšiť svoje postavenie
v očiach verejnosti. Ako ale vyplýva z definície vládnej komunikácie, v niektorých prípadoch
môže byť komunikácia aj efektívnym prostriedkom k naplneniu vládnych cieľov. Príkladom
takejto cieľavedomej vládnej komunikácie sú verejné zdravotnícke kampane zamerané na
propagáciu zdraviu prospešného správania, ktoré môžu za určitých podmienok prinášať
pozitívne dopady na verejné zdravie, ktoré je zásadné pre prosperitu celej spoločnosti (Frieden
& Henning, 2009). Podrobnejšie sa im budeme venovať v nasledujúcej časti.
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1.3.1.1

Komunikácia a medializácia ako prostriedok ku legitimite
a reputácií

V kontexte vládnych inštitúcií sa o komunikácií často hovorí predovšetkým ako o nástroji
na získanie a udržanie legitimity a reputácie (Ihlen & Pallas, 2014). Pojem legitimita označuje
všeobecné vnímanie alebo predpoklad, že konanie entity je želané, vhodné a náležité v rámci
určitých spoločensky skonštruovaných systémov noriem, hodnôt, presvedčení a definícií
(Suchman, 1995). Pod termínom reputácia zase rozumieme všeobecné očakávanie budúceho
správania alebo výkonnosti inštitúcie, založené na priamom alebo nepriamom kolektívnom
vnímaní jej minulej výkonnosti alebo správania (Ferguson, Deephouse, & Ferguson, 2000;
Fombrun & Shanley, 1990; Rindova, Williamson, Petkova, & Sever, 2005). Vládne inštitúcie
sa teda snažia komunikovať takým spôsobom, ktorý bude viesť k ich pozitívnemu obrazu
a prijatiu v očiach verejnosti.
Kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva medializácia, teda spôsob, akým sa (nielen)
vládne inštitúcie prispôsobujú logike mediálnych inštitúcií s vidinou získania

vyššie

uvedených benefitov v podobe legitimity a pozitívnej reputácie. Dôsledkom medializácie nie
je len proaktívna komunikácia zo strany vládnych inštitúcií, ktoré ju radia medzi svoje hlavné
činnosti, bez ohľadu na ich oblasť pôsobenia, ale aj prispôsobovanie inštitucionálnej
komunikácie preferenciám a praktikám mediálnych organizácií. Inštitúcie takýmto spôsobom
zvyšujú

pravdepodobnosť, že budú medializované (Ihlen & Pallas, 2014). Aj toto

podriaďovanie sa mediálnej logike zo strany vládnych inštitúcií svedčí o tom, že legitimita
a reputácia sú v súčasnosti dôležitými hodnotami aj vo oblasti verejného sektora a stávajú sa
tak dôležitým cieľom inštitucionálnej komunikácie.

1.3.1.2

Komunikácia ako prostriedok ku verejnému dobru

Legitimita a reputácia však nemusia byť ultimátnymi cieľmi komunikácie vládnych
inštitúcií. Politická teória hovorí, že primárnou misiou vládnych inštitúcií by malo byť
zaisťovanie a starostlivosť o verejné blaho (Barr, 2012). Empíria tento predpoklad potvrdzuje,
nakoľko pozitívny vplyv funkčných vlád môžeme pozorovať na celom svete: krajiny s dobre
fungujúcou vládou a efektívnou administratívnou silou sú výrazne prosperujúcejšie než krajiny
s menej výkonnými vládami (Fochmann, Jahnke, & Wagener, 2018). Z fungujúcej vlády však
neplynú pre krajinu len priame ekonomické benefity. Obyvatelia prosperujúcich krajín dokonca
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vykazujú vyššiu mieru subjektívneho šťastia (Holmberg, Rothstein, & Nasiritousi, 2009; Ott,
2010).
V kontexte zdravotníctva by sa vláda so zreteľom na verejné blaho mala snažiť starať
predovšetkým o verejné zdravie, ktoré je dôležitým prediktorom priemernej dĺžky života,
širokých sociálnych a ekonomických benefitov, ako aj celkovej kvality života človeka (Frieden
& Henning, 2009). Podporou a udržiavaním verejného zdravia môže vláda výrazne prispieť ku
blahu svojich občanov. V momente, kedy je komunikácia efektívnym nástrojom pre podporu
verejného zdravia, môžeme konštatovať, že vládna komunikácia môže byť okrem prostriedku
k dosiahnutiu legitimity a reputácie aj prostriedkom k naplneniu misie vládnych inštitúcií.
Tento poznatok výrazne posilňuje význam a dôležitosť vládnej komunikácie a povyšuje ju
z okrajovej činnosti inštitúcií medzi hlavné inštitucionálne aktivity s veľkým potenciálom.

1.4 Zdravotnícke kampane ako nástroj zlepšenia verejného zdravia
Podľa McGuira (1984) existujú dve hlavné stratégie, ktorými môže vláda podporovať
verejné zdravie. Môže sa jednak zasadzovať o štrukturálne zmeny v spoločnosti, ako napríklad
o zákazy určitých zdraviu škodlivých produktov alebo zavádzanie daní na zdraviu škodlivý
sortiment, jednak môže viesť verejnosť k osobnej zodpovednosti za zdravie každého
jednotlivca. Druhá menovaná stratégia spočíva najmä v ovplyvňovaní životného štýlu
jednotlivcov, respektíve vo vedení občanov k zdraviu prospešným zmenám v ich životnom
štýle.
Pri ovplyvňovaní životného štýlu hrá dôležitú úlohu predovšetkým komunikácia.
Konkrétnejšie môžeme hovoriť o takzvaných zdravotníckych kampaniach (health campaigns),
ktoré sú v praxi jednou z hlavných vládnych stratégií na propagáciu zdravia a zdravého
životného štýlu (Faden, 1987). Zdravý životný štýl sa vyznačuje prítomnosťou zdravotne
prospešného správania (health behaviour), ktoré definujeme ako konanie jednotlivca za účelom
udržania, získania alebo znovuzískania zdravia a vyhýbanie sa následkom ochorenia. Zahŕňa
napríklad vytvorenie dostatočného času na spánok, jedenie vyváženej stravy, dostatočné
cvičenie, absenciu fajčenia a mnoho ďalších zdraviu prospešných správaní (McEachan, Lawton
& Conner, 2010).
Zdravotníckymi komunikačnými kampaňami označujeme také intervencie, ktoré sa
spoliehajú výhradne alebo predovšetkým na masové médiá a majú implicitný alebo explicitný
persuazívny zámer. Snažia sa meniť alebo formovať presvedčenie, postoje, prípadne správanie
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cieľovej skupiny (Lundgren, 2013), najčastejšie širokej verejnosti, no v určitých prípadoch aj
špecifických cieľových skupín, napríklad skupín s určitým zdravotným ohrozením alebo
problémom (Faden, 1987). Zvyčajne prebiehajú v rámci špecifického časového obdobia (Silk,
Atkin, & Salmon, 2011) formou organizovanej série komunikačných aktivít (Rogers & Storey,
1987). Kampane majú dlhodobý a rešpektovaný status efektívneho nástroja sociálnej zmeny
(Paisley, 2001), ale aj nástroja podpory verejného zdravia (Hornik, 2002). Pozitívne účinky
efektívnej zdravotníckej komunikácie na verejné blaho sú dôvodom, prečo literatúra radí
zdravotnícku komunikáciu do oblasti sociálneho marketingu. Kotler a Lee (2007, p. 191)
definujú sociálny marketing ako ,,využitie marketingových princípov a techník za účelom
ovplyvnenia cieľovej skupiny tak, aby dobrovoľne prijala, odmietla, upravila alebo zanechala
určité správanie v prospech jednotlivcov, skupín alebo celej spoločnosti. Primárnym cieľom
sociálneho marketingu je zlepšenie kvality života“.
Zdravotnícke kampane môžu byť vysoko funkčným prostriedkom k podpore verejného
zdravia, nakoľko môžu sprostredkovať verejnosti informácie o zdraví a zdravom životnom
štýle dostupnou a zrozumiteľnou formou. Práve prístup k informáciám má zásadný vplyv na
starostlivosť o zdravie jednotlivca, konkrétne na rôzne faktory jeho životného štýlu súvisiace
so zdravím, ale aj na včasné vyšetrenie a diagnostiku ochorení či následnú liečbu. Aktívne
vyhľadávanie tohto typu informácií označujeme pojmom Health information seeking
behaviours (Galarce, Ramanadhan, & Viswanath, 2011).

1.4.1 Efektivita intervencií
Zdravie je vo veľkej miere funkciou životného štýlu, ktorý pozostáva zo série
komplexných a vzájomne prepojených správaní. Dosiahnuť zmenu v životnom štýle
jednotlivca môže byť náročné, ak sa intervencia zakladá výhradne na komunikácií zdravotných
rizík, prípadne benefitov asociovaných s určitým správaním. V prípade tak komplexnej zmeny,
akou je zmena životného štýlu, je nevyhnutné vziať do úvahy celý sociálny kontext správania
a rôzne faktory, ktoré na jednotlivca pri rozhodovaní o jeho životnom štýle pôsobia (Evans &
Hastings, 2008). McGuire (1984) uvádza, že na to, aby zdravotnícke kampane skutočne slúžili
na podporu verejného zdravia, musia byť navrhnuté dômyselne, s ohľadom na poznatky zo
sociálnych a behaviorálnych vied, ktoré vysvetľujú ľudské konanie, jeho pôvod a motivácie.
Parrott, Egbert, Aderton a Sefcovic (2002) vo svojich odporúčaniach pre budúci vývoj
zdravotníckej komunikácie taktiež odporúčajú, aby zdravotnícke kampane aplikovali viac
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behaviorálnych poznatkov a zvýšili tak svoju efektivitu. Aj podľa Fishbeina a Cappellu (2006)
by mala byť behaviorálna teória základným nástrojom pre rozhodovanie pri vývoji intervencií
s cieľom propagácie zdravého a prevencie nezdravého správania.
Behaviorálna teória vo všeobecnosti ponúka rámec na identifikáciu dôležitých ľudských
postojov a presvedčení, ktoré sa neskôr môžu stať cieľom persuazívnej komunikácie a zvýšiť
tak jej efektivitu. Inými slovami, pokiaľ bude komunikácia úspešne cieliť na tie aspekty
presvedčení, ktoré sú pre jedinca pri rozhodovaní o vykonaní (ne)zdravého správania dôležité,
dokáže ich efektívne modifikovať a zvýšiť tak pravdepodobnosť, že si jedinec na základe
zmeny svojich postojov zvolí zdravšie správanie. Behaviorálna teória môže v teda v praxi
pomôcť posilniť postoje, ktoré podporujú zdravé správanie, prípadne zvýšiť ich kognitívnu
dostupnosť, ale aj oslabiť postoje, ktoré podporujú rizikové správanie (Fishbein & Cappella,
2006).

1.5 Teória plánovaného správania
Teória plánovaného správania (Theory of planned behaviour) (Ajzen, 1985, 1991, 2005)
je jednou z najviac rozšírených a podporovaných modelov v celej sociálnej psychológií (Godin,
Conner, & Sheeran, 2005; Johnson, French, Bonetti, & Johnson, 2004; Ogden, 2003). Validita
tejto teórie nestojí len na vysokej frekvencií, s ktorou sa objavuje v sociálno-psychologickej
literatúre, ale predovšetkým na množstve empirických výskumov, ktoré teóriu plánovaného
správania podporujú. Aplikovaná bola vo výskumoch z rôznych oblastí sociálnych vied, vrátane
oblastí súvisiacich so zdraviu prospešným (alebo, naopak, škodlivým) správaním; v kontexte
spotreby alkoholu (Conner, Warren, & Close, 1999), užívania doplnkových liečiv (Furnham
& Lovett, 2001), fyzickej aktivity (Sniehotta, Scholz, & Schwarzer, 2005), stravovania (Nejad,
Wertheim, & Greenwood, 2004), či prevencie pred rôznymi typmi ochorení (Bryan, Ruiz,
& O’Neill, 2003; Cheng & Aik-Kwang, 2006). Práve rozšírenosť a validita tejto teórie sú
hlavným dôvodom, prečo bola zvolená ako základ skúmania potenciálnej efektivity
zdravotníckych kampaní v tejto práci.
Ajzen (1985) založil teóriu plánovaného správania na predpoklade, že správanie
jednotlivca je v zásade racionálne a vždy nasleduje určitú líniu viac či menej správne
sformulovaných plánov. V každom momente rozhodovania zvažuje jednotlivec jemu dostupné
informácie o dôsledkoch jeho možných konaní. Toto rozhodovanie a zvažovanie môže byť
explicitné a vedomé, no v prípade niektorých automatizovaných a rutinných správaní môžeme
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hovoriť aj o implicitnom, teda o automatickom hodnotení možných dôsledkov, ktoré prebieha
takmer nevedome. Či už je rozhodovanie implicitné alebo explicitné, jeho výsledkom sú
behaviorálne intencie (behavioural intentions), respektíve zámery, ktoré fungujú ako motivácia
ku konaniu a zároveň sú jeho spoľahlivým prediktorom. Azda najpodstatnejším prínosom teórie
plánovaného správania je fakt, že vďaka racionalite rozhodovania, ktorú podrobne opisuje,
dokážeme s vysokou presnosťou predpokladať konanie jednotlivca (Ajzen, 2005).

1.5.1 Vývoj teórie
Teórií plánovaného správania predchádzala teória odôvodneného správania (Theory of
reasoned action) (Fishbein & Ajzen, 1975), ktorá priniesla poznatok, že ľudské intencie sú
najspoľahlivejšími determinantmi ľudského správania. Tieto intencie sú podľa teórie
odôvodneného správania u každého jednotlivca formované dvoma hlavnými faktormi:
osobnými postojmi (alebo presvedčeniami) a subjektívnymi sociálnymi normami.

Obrázok 1: Teória oddôvodneného správania (Fishbein & Ajzen, 1975).

Existujú však situácie, kedy aj napriek silným osobným presvedčeniam a sociálnemu tlaku
jednotlivec nemôže konať v súlade so svojimi intenciami, pretože nad niektorými situáciami
a svojim správaním v niektorých situáciách subjektívne nepociťuje alebo objektívne nemá
dostatočnú kontrolu. Intencie totiž predikujú iba pokus jednotlivca vykonať dané správanie,
nie to, či bolo správanie skutočne vykonané. To však neznamená, že osobné postoje a sociálny
tlak nie sú spoľahlivými prediktormi ľudského konania. Okrem týchto dvoch faktorov
o výslednom správaní však rozhoduje aj tretí dôležitý faktor: kontrola nad správaním. Práve
rozšírením pôvodného modelu s dvoma determinantmi intencií (osobným postojom
a subjektívnym sociálnym tlakom) na model, ktorý zahŕňa kontrolu nad správaním ako dôležitý
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determinant, sa z teórie odôvodneného správania vyvinula teória plánovaného správania. Na
rozdiel od svojej predchodkyne počíta aj so situáciami, kedy je priamy vzťah medzi
behaviorálnym zámerom a skutočným správaním narušený nedostatkom kontroly či schopnosti
dané zámery vykonať (Ajzen, 1985; Ajzen, 1991; Ajzen, 2005).

Obrázok 2: Teória plánovaného správania (Ajzen, 1985; Ajzen, 1991; Ajzen, 2005).

Pre hlbšie porozumenie behaviorálnym intenciám a možnostiam, ako ich ovplyvniť
(a ovplyvniť tak výsledné správanie jednotlivca) je dôležité porozumieť ich pôvodu
a formovaniu. Preto sa v nasledujúcej časti budeme podrobnejšie zaoberať troma základnými
behaviorálnymi determinantmi intencií a správania podľa teórie plánovaného správania;
osobným postojom, subjektívnymi sociálnymi normami a napokon behaviorálnou kontrolou.

1.5.2 Osobné postoje
Ako osobný postoj (personal attitude) môžeme klasifikovať každé presvedčenie súvisiace
s určitým výsledkom alebo atribútom správania. Práve dostupné presvedčenia o možných
dôsledkoch konania totiž formujú finálny osobný postoj k danému konaniu. Postoj je súborom
špecifických výhod a nevýhod, ktoré si jednotlivec asociuje so špecifickým konaním. Výsledný
osobný postoj má podobu individuálneho a subjektívneho pozitívneho alebo negatívneho
hodnotenia daného správania (Ajzen, 2005).
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Osobný postoj je vysoko subjektívnym determinantom. Rôzni jedinci si asociujú rôzne
správanie s rôznymi dôsledkami. Rôznorodosť osobných postojov zvyčajne vyplýva
z individuálnych znalostí a skúseností (Van der Plight & Vliek, 2017).

1.5.2.1

Model očakávanej hodnoty

O závažnosti osobného postoja pre správanie jednotlivca nerozhoduje len hodnotenie
dôsledkov daného správania, ale aj vnímaná pravdepodobnosť, že dané správanie skutočne
povedie k predpokladanému dôsledku konania. Táto pravdepodobnosť je taktiež subjektívna,
nakoľko ju rovnako ako možné dôsledky daného konania určuje jednotlivec.
Výsledné osobné postoje dokážeme zmerať vďaka takzvanému modelu očakávanej
hodnoty (value-expectancy model), ktorý zohľadňuje hodnotenia dôsledkov, ako aj ich vnímanú
pravdepodobnosť. Ak na 5, 7, alebo 9 stupňovej škále ohodnotíme vnímané dôsledky (ako
pozitívne/negatívne) a pravdepodobnosť ich výskytu v súvislosti s daným správaním, po
dosadení hodnôt do rovnice získame výslednú hodnotu pre konkrétny osobný postoj (Ajzen,
2005).
𝑁
𝐴 = Σ𝑖=𝑂
𝑃𝑖 × 𝐸𝑖

V modeli očakávanej hodnoty A reprezentuje osobný postoj (attitude), P pravdepodobnosť
(probability), že dôsledok alebo atribút správania je spojený s daným správaním a za
Ei dosadzujeme hodnotenie (evaluation) daného dôsledku alebo atribútu (Van der Plight &
Vliek, 2017)
Teória plánovaného správania hovorí, že ak bude špecifické správanie vyhodnotené
jednotlivcom ako veľmi pravdepodobne vedúce k pozitívnym dôsledkom, sformuje sa
u jednotlivca pozitívny osobný postoj ku danému správaniu, ktorý bude ďalej pozitívne vplývať
na jeho intencie vykonávať toto správanie a zvyšovať tak pravdepodobnosť, že toto správanie
bude naozaj vykonané.

1.5.3 Subjektívne sociálne normy
Subjektívne sociálne normy (subjective social norms) vníma jednotlivec ako sociálny tlak,
ktorý ho vedie k tomu, aby vykonával alebo naopak nevykonával špecifické správanie (Ajzen,
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2005). Normy sú teda funkciou subjektívnych presvedčení, že určití jednotlivci alebo skupiny
schvaľujú alebo neschvaľujú špecifické správanie, prípadne že sa tieto sociálne entity angažujú
alebo neangažujú v danom správaní.
Hoci pôvodcom subjektívnych sociálnych noriem je samotný jednotlivec, pri ich určovaní
subjektívne hodnotí postoje členov jeho najdôležitejších sociálnych referenčných skupín.
Najčastejšie sú pre ľudí takýmito dôležitými sociálnymi referentmi ich rodinní príslušníci,
partneri, blízki priatelia či kolegovia, avšak dôležitú rolu môže pre nich zohrať aj postoj pre
nich relevantných autorít či expertov (Ajzen, 2005).

1.5.3.1

Deskriptívne a prikázané normy

Dva základné spôsoby formácie sociálnych noriem predstavujú kritérium, na základe
ktorého rozoznávame dva typy noriem (Van der Pligt & Vliek, 2017). Prvým spôsobom ich
formovania je pozorovanie okolia. Úsudok o tom, čomu ostatní ľudia veria, čo si myslia a čo
robia nazývame deskriptívnou normou (descriptive norm). Vzťahuje sa na frekvenciu, s ktorou
sa dané správanie v spoločnosti vyskytuje. Na vytvorenie deskriptívnej normy niekedy
skutočne stačí pozorovať okolie, existujú ale kontexty, v ktorých pozorovanie nie je dostatočné
na získanie všetkých potrebných informácií o iných ľuďoch a ich preferenciách. V takom
prípade sa vyhodnocovanie ostatných ľudí a ich správania stáva subjektívne a jedinec je nútený
vynášať vlastné úsudky o tom, čo je pre ostatných normou. Takéto dojmy o tom, čo si ostatní
(a predovšetkým členovia rovnakých sociálnych skupín) myslia, že by jedinec mal robiť,
nazývame prikázanou normou (injunctive alebo prescriptive norm). Vzťahuje sa ku morálnym
hodnotám a spoločenským štandardom správania. Prikázané normy ovplyvňujú správanie do
väčšej miery než deskriptívne, primárne preto, že obsahujú element sociálneho uznania alebo
odmietnutia (Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990).
Jednotlivci, ktorí sú presvedčení, že väčšina ich dôležitých sociálnych referentov si o nich
myslí, že by mali vykonávať určité správanie (a teda podliehajú prikázaným normám), prípadne
takéto správanie sami referenti vykonávajú (a jednotlivci teda podliehajú deskriptívnym
normám), budú na základe týchto prikázaných alebo deskriptívnych sociálnych noriem vnímať
sociálny tlak, ktorý bude ďalej zosilňovať ich intencie k danému správaniu a zvyšovať tak
pravdepodobnosť, že toto správanie bude naozaj vykonané (Ajzen, 2005).
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1.5.4 Behaviorálna kontrola
Behaviorálna kontrola (behavioural control) je označenie pre presvedčenie o prítomnosti
alebo neprítomnosti faktorov, ktoré zjednodušujú alebo zabraňujú vykonávaniu určitého
správania. Takéto presvedčenie môže byť založené na minulej skúsenosti s daným správaním
alebo na informáciách o danom správaní dostupných z okolia; získaných priamo od iných ľudí,
prípadne nepriamo, ich pozorovaním a následným vyhodnocovaním. Inými slovami,
jednotlivec pri rozhodovaní vníma svoju vlastnú kapacitu alebo schopnosť vykonávať dané
správanie. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich determinantov, ani behaviorálna kontrola
nie je objektívnou veličinou. Závisí výhradne na subjektívnom vnímaní a hodnotení jedinca,
ktoré je nezriedka náchylné na rôzne skreslenia či nepresnosti.
Čím viac zdrojov a príležitostí k vykonaniu správania má jedinec k dispozícií a zároveň
čím menej prekážok pri vykonávaní správania očakáva, tým väčšiu behaviorálnu kontrolu
vníma. Pociťovaná behaviorálna kontrola následne pozitívne ovplyvňuje intencie k správaniu,
ako aj samotné správanie. Určitá miera pociťovanej behaviorálnej kontroly je zároveň
podmienkou pre vykonanie daného správania (Ajzen, 2005).

1.5.5 Aplikácia teórie plánovaného správania v zdravotníckych
kampaniach
Zmena vo vyššie uvedených troch behaviorálnych determinantoch vedie podľa teórie
plánovaného správania ku zmene behaviorálnej intencie a za istých okolností aj ku zmene
správania. Komunikačné intervencie, ktoré cielia práve na zmenu jedného alebo viacerých
behaviorálnych determinantov, majú teda vysoký predpoklad úspešne dosiahnuť zmenu
v správaní. Ku behaviorálnej zmene dochádza však len v prípade, kedy jednotlivec, na ktorého
je intervencia cielená, má nad svojim správaním okrem vnímanej kontroly aj objektívnu
kontrolu (Ajzen, 2005).
Teória plánovaného správania preto môže byť užitočným nástrojom pri vytváraní
a navrhovaní komunikačných intervencií za účelom zmeny správania. Medzi takéto
persuazívne intervencie patria aj zdravotné kampane, ktorých ultimátnym cieľom je dosiahnuť
zdraviu prospešnú zmenu v správaní jednotlivca. Využitie poznatkov teórie plánovaného
správania by malo priniesť vysokú efektivitu zdravotníckych kampaní. V praxi to znamená, že
zdravotné kampane by mali byť navrhované s ohľadom na tri základné behaviorálne
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determinanty. Tie by zdravotnícka kampaň mala ovplyvňovať a formovať tak, aby viedli
k želanej behaviorálnej zmene. Posolstvá efektívnych behaviorálnych kampaní by mali cieliť
minimálne na jeden z determinantov: na osobné postoje súvisiace so zdravým správaním, na
vnímané spoločenské normy v zdravom správaní alebo na vnímanie kontroly nad (ne)zdravým
správaním.

1.5.6 Zhrnutie doterajších poznatkov
Teória plánovaného správania je mimoriadne etablovaným modelom v sociálnej
psychológií od jej vzniku v 80. rokoch 20. storočia až dodnes. Mnohokrát bola aplikovaná
a testovaná v rôznorodých kontextoch s vysokou úspešnosťou. Armitage a Conner (2001) vo
svojej metaanalýze 185 nezávislých štúdií konštatujú, že teória plánovaného správania
predpovedá behaviorálne intencie a výsledné správanie s vysokou mierou spoľahlivosti.
S rovnakými výsledkami prichádzajú vo svojich obsiahlych metaanalýzach aj Conner a Sparks
(2005) a Hagger, Chatzisarantis a Biddle (2002).
Veľkou výhodou teórie plánovaného správania je jej široká aplikovateľnosť pri
navrhovaní, implementácií a hodnotení verejných komunikačných kampaní (Delaney, Lough,
Whelean, & Cameron, 2004; Forward & Kazemi, 2009). Výskumy naznačujú, že ak kampaň
cieli na zmenu aspoň jedného z troch behaviorálnych determinantov, ktoré teória menuje, je
vysoko pravdepodobné, že kampaň bude úspešná a vyvolá u príjemcu želanú zmenu správania.
Keď Adamos a Nathanail (2016) merali efektivitu kampane zameranej na bezpečnosť na
cestách

prostredníctvom

troch

rôznych

výskumných

dizajnov

(experimentálneho,

semi-experimentálneho a neexperimentálneho), zistili, že behaviorálne intencie, ktoré kampaň
vyvolala, predpovedali zmenu správania lepšie, než akékoľvek iné faktory. Inými slovami,
prítomnosť elementov cieliacich na behaviorálne determinanty (a teda na behaviorálne
intencie) výrazne zvýšila efektivitu kampane. Účastníci experimentu, ktorí videli kampaň
navrhnutú v súlade s poznatkami teórie plánovaného správania, sa na cestách správali výrazne
bezpečnejšie než účastníci, ktorí videli kampaň navrhnutú bez zapojenia behaviorálnych
determinantov.
Podobné výsledky priniesla aj štúdia od Darkerovej a Frencha (2008). Kampaň
propagujúca chôdzu, vyvinutá s ohľadom na teóriu plánovaného správania, viedla v porovnaní
s inými kampaňami k intenzívnejšiemu chodeniu. Výskum ďalej konštatuje, že teória
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plánovaného správania by mala byť vďaka svojej efektivite využívaná ako všeobecný rámec
pre vývoj a hodnotenie intervencií zameraných na zdravší životný štýl.
Užitočnosť teórie plánovaného správania pri dizajne kampaní okrem iných potvrdzujú aj
Mackert, Liang a Champlin (2013). Vo výskume efektivity kampaní propagujúcich umývanie
rúk zistili, že ak dizajn kampane zahŕňal aspekty cieliace na zmenu behaviorálnych
determinantov podľa teórie plánovaného správania, príjemcovia takejto kampane si umývali
ruky mydlom vo vyššej miere ako príjemcovia kampane, ktorá nepracovala s determinantami.
Uvedené štúdie sú len výberom zo širokej bázy doterajších empirických poznatkov, ktoré
potvrdzujú platnosť a spoľahlivosť teórie plánovaného správania. Rôznorodosť menovaných
výskumov taktiež poukazuje na komplexný charakter teórie, vďaka ktorému je vhodným
nástrojom pre skúmanie komunikácie a behaviorálnych intervencií v rôznych (nie len)
zdravotníckych kontextoch. Aj na základe týchto poznatkov bola teória plánovaného správania
v tejto práci zvolená ako základný rámec pre výskum vnímania zdravotníckych kampaní a ich
potenciálu vyvolať behaviorálnu zmenu.
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2 Výskumná časť
2.1 Cieľ výskumu
Cieľom výskumu je prispieť k porozumeniu toho, ako na rôznych príjemcov pôsobia
zdravotnícke kampane Ministerstva zdravotníctva Českej republiky. Práca si kladie za úlohu
zmapovať, ako zareaguje jedinec, ktorý s kampaňami príde do styku, pričom pozornosť bude
kladená najmä na potenciál kampaní vyvolať u príjemcu behaviorálnu zmenu. Dizajn kampaní
a ich vnímanie bude preto skúmané na základe poznatkov behaviorálnej vedy. Hlbší náhľad
a lepšie porozumenie spôsobu, akým sú kampane vnímané, môže totiž viesť k optimalizácií ich
dizajnu za účelom dosiahnutia behaviorálnej zmeny u príjemcov.
So zreteľom na uvedený cieľ boli teda stanovené dve výskumné otázky:
V1: Ako na príjemcov pôsobia zdravotnícke kampane Ministerstva zdravotníctva Českej
republiky z obdobia 2012-2017?
V2: Ako zdravotnícke kampane Ministerstva zdravotníctva Českej republiky z obdobia
2012-2017 vplývajú na vyvolanie zdraviu prospešnej behaviorálnej zmeny príjemcov?
Dôležitosť tohto výskumu stojí na dvoch implikáciách faktu, že väčšinu verejných
zdravotníckych kampaní v Česku pokrýva MZČR. V prvom rade, ľudia vo všeobecnosti
vnímajú zdravie ako jednu z najdôležitejších hodnôt v živote (Elizur & Sagie, 2007; Lau,
Hartman, & Ware, 1986). Verejné zdravie má navyše priamy súvis s mnohými indikátormi
prosperity spoločnosti, ako je napríklad očakávaná dĺžka života, kvalita života či životná úroveň
(Frieden & Henning, 2009). Keďže zdravotnícke kampane majú potenciál zvýšiť mieru zdravia
verejnosti, je vo všeobecnom verejnom záujme, aby boli navrhované s ohľadom na ich
efektivitu a využívali poznatky behaviorálnych vied.
V druhom rade sú verejné zdravotnícke kampane financované z verejných zdrojov, čo je
ďalším dôvodom, prečo by ich efektivita mala byť v záujme verejnosti. Táto práca reaguje na
súčasný nedostatok verejného či vedeckého záujmu o efektivitu verejných zdravotných
kampaní, ktorý sa prejavuje aj absenciou meraní a hodnotení ich dopadov (Noar, 2009). Jedným
z jej vedľajších cieľov je poukázať na túto problematiku a vyvolať záujem o to, akým
spôsobom česká vláda komunikuje jednu z najdôležitejších hodnôt v ľudskom živote - zdravie.
Na tomto mieste je dôležité poznamenať, že táto práca nemá ambíciu merať skutočnú
efektivitu kampaní v zmysle reálne dosiahnutej behaviorálnej zmeny. Sústredí sa na dizajn
kampaní, ktorý skúma prostredníctvom vnímania príjemcami kampaní. Predpoklad, že
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vnímanie určitých aspektov kampane povedie ku behaviorálnej zmene, vychádza z teórie
plánovaného správania. Môžeme teda konštatovať, že táto práca sa zaoberá potenciálom
zdravotníckych kampaní vyvolať behaviorálnu zmenu.
Za teoretický rámec skúmania potenciálu vyvolať behaviorálnu zmenu bola zvolená teória
plánovaného správania (Ajzen, 1985; Ajzen, 1991; Ajzen, 2005) a to z viacerých dôvodov. Je
vyhovujúca z hľadiska komplexnosti, keďže zachytáva a vysvetľuje proces ľudského
rozhodovania pre určité správanie, ako aj vplyvy na vykonanie správania, respektíve
behaviorálne determinanty. Ako už bolo uvedené v prehľade doterajších poznatkov, vysokú
mieru spoľahlivosti a platnosti s ktorou predpovedá zmenu správania, potvrdili mnohé
empirické štúdie (Adamos & Nathanail, 2016; Armitage & Conner, 2001; Conner & Sparks,
2005; Darker & French, 2008; Delaney et al., 2004; Forward & Kazemi, 2009; Hagger et al.,
2002; Mackert et al., 2013) Teóriu plánovaného správania môžeme teda považovať za
etablovaný teoretický nástroj pre dizajn persuazívnej komunikácie.

2.2 Vymedzenie predmetu výskumu
Predmetom výskumu je vládna zdravotnícka komunikácia v Českej republike v období
2012-2017. Doména zdravotníckej komunikácie spadá vo vláde pod kompetencie Ministerstvo
zdravotníctva Českej republiky. Celková komunikácia MZČR v danom období presahuje
možnosti tejto práce, preto boli pre skúmanie problematiky zvolené len najväčšie zdravotnícke
kampane, ktoré v danom období vznikli pod hlavičkou MZČR. Dôvodom pre takúto selekciu
je jednak to, že kampane sú výrazným aspektom komunikácie MZČR (Ministertvo
zdravotnictví České republiky, 2010) a jednak fakt, že priamo cielia na zlepšenie verejného
zdravia.
V rámci skúmaného obdobia viedlo MZČR niekoľko väčších zdravotníckych kampaní. Na
internetových stránkach týchto kampaní, ktoré sú dodnes prístupné, sa nachádza viacero
informačných materiálov určených pre širokú verejnosť. Vnímanie každej z vybraných
kampaní bude skúmané vždy na základe jej hlavného informačného vizuálu alebo
audiovizuálneho materiálu určeného pre verejnosť4. Všetky skúmané vizuály sú zahrnuté
v prílohách.
4

Zámerom tohto metodologického kroku bolo priblížiť výskumné podmienky čo najviac reálnemu životu.
Príjemcovia kampaní sa zvyčajne nestretávajú so všetkými výstupmi kampane a ak aj áno, neprichádzajú do
kontaktu so všetkými jej materiálmi súčasne. Práve z tohto dôvodu im aj vo výskume bol predložený len jeden
vybraný komunikačný materiál.
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2.2.1 Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Českej
republiky. Medzi jeho hlavné poslania patrí zabezpečovanie zdravotných služieb, ochrana
verejného zdravia, zdravotnícka vedeckovýskumná činnosť, poskytovanie zdravotných služieb
v priamej riadiacej pôsobnosti, zachádzanie s návykovými látkami, prípravkami, prekurzormi
a pomocnými látkami, vyhľadávanie, ochrana a využívanie prírodných liečivých zdrojov,
prírodných liečebných kúpeľov a zdrojov prírodných minerálnych vôd, práca s liečivami
a prostriedkami zdravotníckej techniky určenej na prevenciu, diagnostiku a liečbu ľudí,
zodpovednosť za zdravotné poistenie a zdravotnícky informačný systém, zodpovednosť za
používanie biocídnych prípravkov a uvádzanie biocidných prípravkov a účinných látok na trh
(Zákon č. 2/1969 Sb., 1969).
Keďže jedným z hlavných poslaní MZČR je ochrana verejného zdravia, MZČR vyvíja
v tejto oblasti aktívne úsilie. Okrem iného pravidelne iniciuje zdravotnícke kampane určené
širokej verejnosti za účelom zlepšenia stavu verejného zdravia. Mimo niekoľkých menších
iniciatív MZČR investuje do väčšie zdravotníckych komunikačných kampaní s približne
ročnou frekvenciou (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2010).

2.2.2 Kampane MZČR z obdobia 2012-2017
V nasledujúcej sekcií si predstavíme štyri najväčšie kampane, ktoré vznikli pod záštitou
MZČR v skúmanom období.

2.2.2.1

Jednej rychle. Zachraň život

Osvetová kampaň ,,Jednej rychle. Zachraň život“ bola prvýkrát spustená v roku 2012. Jej
druhý ročník odštartoval v roku 2014. Záštitu nad ňou držala okrem MZČR aj Česká
kardiologická spoločnosť. Vznikla v spolupráci s európskou platformou Stent for Life,
iniciatívou za zlepšenie dostupnosti život zachraňujúcej liečby pacientov s akútnym srdcovým
infarktom, ktorá momentálne pôsobí v 13 krajinách. Na stránkach kampane sa uvádza, že bola
financovaná zo vzdelávacieho grantu poskytnutého partnermi kampane, pričom detailnejšie
informácie o financovaní absentujú (Act now. Save a life, 2012a).
Kampaň reagovala na alarmujúce štatistiky o srdcovom infarkte. Tlačová správa o kampani
uvádza, že v Českej republike ročne ochorie akútnym srdcovým infarktom až 40 000 ľudí. Až
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40 % z nich umiera skôr, než sa dostane ku potrebnému prvému kontaktu so zdravotníckym
systémom, hoci zdravotnícky systém v Česku je jedným z najlepšie prepracovaných systémov
kardiovaskulárnej starostlivosti na svete. Hlavným cieľom kampane bolo preto oboznámenie
verejnosti s problematikou srdcového infarktu, jeho prejavmi, potrebnou prvou pomocou,
ďalšou liečbou a inými dôležitými aspektami tejto choroby. Zameriavala sa pritom na zvýšenie
povedomia o príznakoch infarktu, vysvetľovanie odlišností prejavov mužov a žien a významu
rýchleho konania a telefonátu na tiesňovú linku zdravotníckej záchrannej služby. Kampaň
komunikovala najmä 4 kritické oblasti problematiky: znalosť príznakov infarktu, rýchle
jednanie, privolanie záchrannej služby a zaistenie najvhodnejšej liečby postihnutého (Act now.
Save a life, 2012a, Jednej rychle. Zachraň život, 2012, 2014).

Obrázok 3: Náhľad webovej stránky kampane ,,Jednej rychle. Zachraň život" (Act now. Save a life, 2012a).

Súčasťou kampane boli informačné letáky pre širokú verejnosť, vzdelávacia brožúra pre
pacientov so srdcovým ochorením, webové stránky www.infarktneceka.cz, mediálne pokrytie
napríklad vo forme reportáže o infarkte v televíznych novinách, mobilná aplikácia na
pripomenutie užívania liekov po infarkte a rôzne sprievodné aktivity ako súťaž video spotov či
prednášky (Act now. Save a life, 2012a).
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Pre výskum vnímania (a potenciálnej efektivity) tejto kampane bol ako reprezentatívny
materiál zvolený informačný leták pre verejnosť5, ktorý bol v čase vzniku tejto práce
k dispozícií na webe www.infarktneceka.cz, v sekcií materiály. Pre tento výber existujú dva
dôvody. Na základe informácie o jeho cieľovej skupine, ktorou bola široká verejnosť (Act now.
Save a life, 2012b) sa môžeme domnievať, že s ním v porovnaní s ostatnými materiálmi ku
kampani prišiel do kontaktu najväčší počet ľudí. Druhým dôvodom pre jeho výber je jeho
obsah, ktorý sumarizuje informácie z webovej stránky a komunikuje hlavné myšlienky
kampane. Zhŕňa informácie o srdci a príčinách infarktu, stručne informuje o samotnej kampani
a napokon obsahuje aj niekoľko bodov, ktoré hovoria o záchrane života pri postihnutí srdcovým
infarktom.

2.2.2.2

Bez rakoviny

V roku 2014 a 2015 pripravilo MZČR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami projekt
s názvom „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – Screeningové
programy“. Jeho cieľom bolo zvýšiť návštevnosť screeningových programov v Českej
republike a znížiť počet diagnostikovaných karcinómov prsníka, kŕčka maternice a hrubého
čreva v neskorých štádiách. Okrem toho sa snažil posilniť záujem obyvateľov ČR o prevenciu
nádorových ochorení a podporiť ich prístup k aktívnej starostlivosti o vlastné zdravie
(Ministerstvo zdravotnictví České republiky, n.d.-b).
Kampaň pozostávala z adresného pozývania poistencov na screeningové vyšetrenie
a celorepublikovej informačnej kampane zameranej na širokú verejnosť. Tá mala
formu rozhlasových a televíznych spotov a vizuálov, ktoré sa objavovali na stránkach
denníkov a ďalších tlačových periodík. V kampani herečky Chantall Poullain, Ilona Svobodová
a herec Jan Čenský odovzdávali odkaz o dôležitosti screeningového vyšetrenia svojim
najbližším. Všetky tri zapojené osobnosti boli vybrané na základe ich osobnej skúsenosti
s rakovinou. Ich posolstvo dopĺňal odkaz od lekára a referencia na rozosielanie pozvánok
poistencom (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, n.d.-b).
Okrem televíznych a rozhlasových spotov ku kampani vznikol aj vzdelávací film ,,Nebojte
se rakoviny“. Kampaň sa objavila aj v Českej televízií, na billboardoch, v hromadnej doprave
či v online priestore a na ďalších miestach. Roadshow ku kampani zavítala do 25 miest, kam

5

Príloha č. 1.
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priniesla informačné a propagačné akcie pre verejnosť vrátane poradne a fotokútika. Kampaň
podporili viaceré neziskové organizácie. O celej kampani informuje webová stránka
www.bezrakoviny.cz, na ktorej sú k dispozícií informácie o problematike prevencie rakoviny,
ale aj viaceré výstupy z kampane (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, n.d.-a). Za
zmienku stojí, že kampaň získala 3. miesto v súťaži Effie6 v kategórií sociálny, ekologický
a kultúrny marketing (Effie, 2019).

Obrázok 4: Náhľad webovej stránky kampane „Bez rakoviny“ (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, n.d.a).

Pre účely tejto práce bol spomedzi viacerých výstupov kampane ako výskumný materiál
zvolený informačný leták7. Zahŕňal v sebe totiž nie len odkazy od hercov, ale aj vecné
informácie o prevencií rôznych typov rakoviny, ktoré boli v priebehu kampane komunikované
napríklad na roadshow alebo v rámci mediálneho pokrytia a v čase vzniku tejto práce boli
k dispozícií aj na webových stránkach kampane.

6

Súťaž Effie hodnotí predovšetkým efektivitu reklám, pričom hodnotí výhradne merateľné a preukázateľné
výsledky kampaní vo vzťahu k vytýčeným cieľom a účinnosť kampaní vzhľadom na vynaložené prostriedky.
Sekundárne zohľadňuje aj mieru kreativity reklám (Effie, 2018).
7
Príloha č. 2.
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2.2.2.3

Solme s rozumem

V roku 2016 sa MZČR pripojilo k medzinárodnej akcií „World Salt Awareness Week“
spustením kampane „Solme s rozumem“. Jej prostredníctvom vyzval hlavný hygienik Českej
republiky k boju proti nadmernej konzumácií soli. Kampaň cielila na širokú verejnosť, ale aj
na školské jedálne, reštaurácie a výrobcov potravín (Valenta, 2016).
Ťažiskom kampane bola internetová stránka www.mene-solit.cz, na ktorej sa nachádzali
informácie o soli a jej vplyve na ľudské zdravie, recepty s minimom soli, ale aj výzva hlavného
hygienika Českej republiky, v ktorej konštatuje zvýšený denný príjem soli v Českej republike
a ponúka rôzne mechanizmy pre rôzne cieľové skupiny8, ako proti fenoménu nadmerného
solenia bojovať (Méně solit, 2019).

Obrázok 5: Náhľad webovej stránky kampane „Solme s rozumem“ (Méně solit, 2019).

V sekcií stránky „Ke stažení“ boli umiestnené viaceré informačné materiály. Pre účely
tohto výskumu bol zvolený plagát o solení určený na umiestnenie do ordinácií a škôl. Podobne
ako v prípade predchádzajúcej kampane, aj tento plagát bol zvolený vzhľadom k jeho najširšej

8

Cieľovými skupinami boli školy, reštaurácie, jedálne, výrobcovia potravín, rodiny s deťmi a napokon aj
verejnosť.
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cieľovej skupine9. Podobne široký záber mal aj leták o soli v potravinách, bol ale značne
rozsiahlejší a vhodný na dlhšie čítanie. Vnímanie tejto kampane bolo preto skúmané na základe
plagátu10, ktorý bol určený na umiestnenie vo verejných priestoroch. Môžeme preto
predpokladať, že sa s ním oboznámilo väčšie množstvo ľudí ako s podrobnejším
niekoľkostranovým letákom.

2.2.2.4

Poslední típnutí

Pri príležitosti uvedenia protifajčiarskeho zákona do účinnosti pripravilo v roku 2017
Ministerstvo zdravotníctva, v spolupráci s Úradom vlády Českej republiky a Spoločnosťou pre
liečbu závislosti na tabaku, niekoľkomesačnú kampaň s názvom ,,Poslední típnutí“. Počas nej
sa verejnosť a médiá oboznamovali s rizikami, ktoré fajčenie prináša a s pozitívnymi dopadmi
novej právnej úpravy. Dôležitou cieľovou skupinou tejto kampane boli mladí ľudia, ktorých sa
snažila presvedčiť, aby s fajčením nezačínali. V tomto duchu sa niesol aj slogan kampane
,,Kouření tě lepším neudělá“ (Poslední típnutí, n.d.-a).

Obrázok 6: Náhľad spotu „Muž roku Dubovický přestal kouřit“ (Poslední típnutí, 2017).

Okrem protifajčiarskej roadshow v 7 krajských mestách prebiehala kampaň výhradne
online, pričom za jej hlavné ťažisko môžeme označiť webové stránky www.posledni-tipnuti.cz.
Návštevníci na nich môžu nájsť podrobnosti o protifajčiarskom zákone, dôvody, prečo nefajčiť,
odkazy na ďalšie stránky zaoberajúce sa problematikou fajčenia a niekoľko informácií
9

V porovnaní s ostatnými propagačnými materiálmi.
Príloha č. 3.

10
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o samotnej kampani (Poslední típnutí, n.d.-a). Stránky kampane sa nachádzajú aj na sociálnych
sieťach Facebook a Youtube. Kým Facebooková stránka kampane publikovala rôznorodý
protifajčiarsky obsah ako články, rozhovory, príspevky z roadshow, či tipy ako prestať fajčiť
(Poslední típnutí, n.d.-c), na Youtube kanáli kampane nájdeme niekoľko spotov, ktorých
obsahom sú svedectvá rôznych osobností či lekárov, a ich skúsenosti s problematikou fajčenia
(Poslední típnutí, n.d.-b).
Vzhľadom k tomu, že ku tejto kampani nevznikol nijaký vizuál, bol pre účely skúmania jej
efektivity zvolený audiovizuálny spot s názvom ,,Muž roku Dubovický přestal kouřit“, ktorý
mal najviac videní (a teda s ním prišlo do kontaktu najviac ľudí) a bol ku kampani publikovaný
ako prvý v poradí (Poslední típnutí, 2017).

2.3 Metodológia výskumu
Za účelom zodpovedania výskumných otázok o vnímaní kampaní MZČR a ich vplyve na
zmenu správania boli využité kvalitatívne výskumné metódy a prístup zakotvenej teórie
(Glaser, Strauss, & Strutzel, 1967), pričom za teoretický rámec výskumu bola z vyššie
menovaných dôvodov stanovená teória plánovaného správania (Ajzen, 1985, 1991, 2005).
Zber dát prebehol prostredníctvom pološtruktúrovaných rozhovorov zameraných na
vnímanie vybraných kampaní a ich kľúčových aspektov šiestimi respondentmi z rôznych
demografických skupín. Hĺbkové rozhovory, ktoré označujme aj pojmom kvalitatívne či
intenzívne, sú vhodným nástrojom na skúmanie individuálnych zážitkov, skúseností, vnímania
alebo naratívov (Noller & Feeney, 2004). Často sa preto objavujú vo výskumoch zdravotníckej
komunikácie (Donovan, Miller, & Goldsmith, 2014). Marshall, Smith a McKeon (1995)
prostredníctvom rozhovorov skúmali vnímanie posolstiev kampaní o prevencií pred rakovinou.
Scott, Martin, Stone a Brashers (2011) zase využívali techniku rozhovorov na zodpovedanie
otázky, či je zdravotnícka komunikácia užitočná pre ľudí čakajúcich na transplantáciu srdca.
Kvalitatívne výskumné metódy s využitím rozhovorov využíva na testovanie vnímania
materiálov ku zdravotníckym kampaniam ešte pred ich spustením aj holandský štátny inštitút
pre propagáciu zdravia (Health Promotion Institute). Zapojenie kvantitatívnych metód
označujú holandskí komunikační profesionáli v oblasti zdravotníckych kampaní skôr za
ojedinelé (Brug et al., 2011).
Táto práca sa zaoberá vnímaním posolstva a podoby zdravotníckych kampaní, respektíve
vnímaním prítomnosti či absencie behaviorálnych determinantov. Pre zber dát bola preto
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zvolená práve technika pološtuktúrovaných rozhovorov, ktorá umožňuje získať hĺbkový náhľad
do vnímania jednotlivých kampaní a aspektov, ktoré sa ich príjemcom javia ako dôležité.
Rozhovory boli užitočnou technikou aj pri smerovaní pozornosti respondentov na vybrané
aspekty kampaní, ktoré boli relevantné pre zodpovedanie výskumných otázok. Ďalším
benefitom, ktorú táto metóda zberu dát priniesla, bola možnosť zachytiť rôzne podoby
behaviorálnych determinantov, ktoré sú vo svojej povahe subjektívne a individuálne. Napokon
bolo vďaka rozhovorom možné skúmať aj rozporuplné tvrdenia respondentov v oblastiach,
v ktorých si svojimi odpoveďami neboli celkom istí a vhodnými otázkami postupne odhaľovať
ich individuálne motivácie a bariéry.

2.3.1 Výskumný súbor a výber respondentov
Výskumná vzorka bola identifikovaná zámerným výberom s cieľom dosiahnuť hĺbkové
porozumenie toho, ako kampane pôsobia na verejnosť, respektíve na zástupcov rôznych publík
(Patton, 2002, p. 230). Pri zámernom výbere vzorky bol braný ohľad na dve výberové kritériá.
Prvým kritériom bola demografická heterogénnosť. Tento výskum sa snaží zmapovať, ako
vnímali zdravotnícke kampane ich príjemcovia. Vzhľadom ku cieleniu skúmaných kampaní na
širokú verejnosť, ktorá je demograficky rôznorodá, bola výskumná vzorka volená metódou
rozmanitých prípadov (diverse case method). Dôraz bol kladený na pestrosť demografických
kategórií respondentov, nie však z dôvodu reprezentatívnosti či snahy zovšeobecniť výsledky
na celú populáciu, ale za účelom zachytiť a preskúmať rôznorodé vnímania kampaní, ktoré sa
medzi verejnosťou mohli objaviť (Seawright & Gerring, 2008). Vzorka bola teda zostavená tak,
aby obsahovala reprezentantov rôzneho pohlavia, veku, stupňa vzdelania, typu sídla
a povolania. Do vzorky boli cielene zaradení aj respondenti, ktorí sa identifikovali ako fajčiari,
z dôvodu skúmania vplyvu kampane „Poslendí típnutí“ na možné ukončenie fajčenia. Po
zohľadnení tohto kritéria heterogénnosti bola veľkosť vzorky stanovená na šesť demograficky
heterogénnych respondentov.
Druhým kritériom výberu bola národná príslušnosť. Dôvodom tohto kritéria je snaha
o obmedzenie skresleného vnímania kampaní prameniaceho z predchádzajúceho kontaktu
s kampaňou alebo s názormi na kampaň z okolia (Duck, Terry, & Hogg, 1998). Takéto
skreslenie eliminujeme výberom jednotlivcov, ktorý nežijú na území, kde boli kampane
realizované, teda v Českej republike. V ich prípade existuje menšia pravdepodobnosť, že majú
s vybranými kampaňami skúsenosť, respektíve vopred utvorený názor či pohľad na ne.
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Zabezpečíme tak, že prvý kontakt, do ktorého respondenti s kampaňami vo výskume prídu, sa
bude podobať prvému kontaktu v reálnom živote a ich vnímanie bude založené výhradne na
dojmoch a pôsobení kampaňových materiálov. Vzhľadom ku kultúrnej a jazykovej príbuznosti
Českej republike pochádzali respondenti zo Slovenskej republiky. Pre skúmanie aspektov
kampaní, ktorých zachytenie by mohlo byť podmienené znalosťou českého jazyka či kultúry,
bola do výskumného súboru zaradená aj jedna respondentka z Českej republiky.

Tabuľka 1: Demografické údaje respondentov (vlastné spracovanie).

Označenie11 Pohlavie Vek Najvyšší dosiahnutý

Sídlo

Povolanie

Národnosť

študent

slovenská

stupeň vzdelania
M.

muž

22

stredoškolské

mesto

E.

žena

51

stredoškolské

vidiek asistentka

J.

muž

49

vysokoškolské II.

mesto

slovenská

podnikateľ slovenská

stupňa
I.

muž

18

základné

vidiek študent

slovenská

N.

žena

22

stredoškolské

mesto

študent

slovenská

B.

žena

32

vysokoškolské II.

mesto

študent

česká

stupňa

2.3.2 Metóda zberu dát
Štruktúra a približná náplň rozhovorov bola vopred stanovená a zaznamenaná vo forme
sprievodnej osnovy rozhovoru12. Sprievodná osnova zabezpečila, že aj napriek voľnému
charakteru rozhovoru, ktorý so sebou nevyhnutne prináša občasné odbočenia či
nepredpokladateľné témy, boli zodpovedané všetky kľúčové otázky a zozbierané všetky
relevantné výskumné dáta.

11

Respondenti budú z dôvodu zachovania anonymity vo výskume označovaní iniciálou ich skutočného krstného
mena.
12
Príloha č. 4.
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Rozhovory trvali približne tridsať minút, pričom predĺženie bolo prípustné v prípade, že aj
po uplynutí pôvodne danej časovej dotácie generoval rozhovor relevantné dáta pre výskum.
V úvode rozhovoru boli participanti oboznámení s jeho účelom a priebehom s ohľadom na ich
komfort a bezpečnosť. Rozhovory boli so súhlasom respondentov zaznamenávané na diktafón.
Respondenti boli s týmto faktom oboznámení ešte pred začiatkom rozhovoru a následne boli
požiadaní, aby svoj súhlas s nahrávaním potvrdili aj písomne. Jadrom rozhovoru boli
zdravotnícke kampane, pričom ku každej zo štyroch skúmaných kampaní bol každému
respondentovi predložený identický vizuálny materiál, na ktorý nadväzovala séria otázok,
zameraná na vnímanie predloženého materiálu.
Po prezretí vizuálneho materiálu, na ktoré si respondenti vyhradili čas podľa vlastného
uváženia13, nasledovali najskôr široko otvorené otázky, zamerané na ich celkové individuálne
vnímanie kampane. Cieľom týchto otázok bolo zistiť, ktoré aspekty kampaní sa respondentom
javia ako prominentné, aký na nich spravila kampaň dojem, ako vnímajú hlavné posolstvo
kampane alebo ktoré prvky si zapamätali. Pri prvom súbore otázok respondenti nemali možnosť
nahliadať do materiálov, na ktoré otázky smerovali. Druhý súbor otázok bol už špecifickejší,
zameraný na vnímanie prítomnosti alebo absencie jednotlivých behaviorálnych determinantov
v kampaniach: osobného postoja, sociálnych noriem a behaviorálnej kontroly. Pri týchto
otázkach už mali respondenti materiály opäť pred sebou za účelom hlbšieho vnímania
jednotlivých aspektov obsiahnutých v materiáloch. Opisovanie vizuálov popri ich opätovnom
prezeraní viedlo u respondentov k hlbšej analýze. V prípade posledného skúmaného materiálu
– spotu, už pri odpovediach audiovizuálny materiál opätovne nepozerali z praktických
dôvodov.
V druhej sérií otázok bola operacionalizácia jednotlivých determinantov obsiahnutá vo
formulácií otázok. Otázky sa zameriavali na zistenie vnímania prítomnosti alebo absencie
takých aspektov kampaní, ktoré by cielili na zmenu jednotlivých behaviorálnych
determinantov. Príkladom na zistenie vnímania prítomnosti elementov meniacich osobný
postoj je nasledujúca otázka: „Máte pocit, že po prezretí tohto vizuálu sa nejakým spôsobom
zmenil váš osobný postoj k prevencií rakoviny? Prečo sa zmenil?“. Ďalšie príklady otázok
použitých v rozhovoroch sú uvedené v osnove rozhovorov14.

13

Časová dotácia bola ponechaná na uvážení respondentov tak, ako je ponechaná na ich uvážení aj pri
predkladaní komunikačných materiálov v reálnom živote.
14
Príloha č. 4.
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Na tomto mieste je dôležité podotknúť, že v priebehu zberu dát sa štruktúra a obsah
rozhovorov postupne menili. Niektoré otázky boli medzi jednotlivými rozhovormi
preformulované tak, aby generovali presnejšie dáta, prípadne aby neviedli k nedorozumeniam
či omylom, ku ktorým dochádzalo v predchádzajúcich rozhovoroch. Tieto úpravy a premeny
v štruktúre rozhovorov sú zachytené v poznámkach ku výskumu15. Osnova, ktorá je priložená
ku práci, má už finálnu podobu, takže zachytáva podobu posledného uskutočneného
rozhovoru16. V rozhovoroch sa vyskytovali taktiež otázky, ktoré sa v ďalších rozhovoroch
neopakovali, nakoľko reagovali na individuálne odpovede respondentov a boli kladené
s cieľom získať hlbší náhľad do vnímania kampaní.

2.3.3 Metóda analýzy dát
Po realizácií všetkých šiestich rozhovorov výskum pokračoval ich prepisom17 zo zvukovej
do textovej formy. Následne boli prepisy rozhovorov kódované pomocou softvéru „Atlas.ti“.
Využitie softvéru umožnilo efektívnejšiu prácu s dátami pri ďalšej analýze. V kódovacom
procese boli najskôr kódované všetky dáta (complete coding). Použité kódy boli odvodené tak
od dát (data-derived codes), ako aj z výskumu (research-derived codes) v závislosti od toho, či
boli v rozhovoroch obsiahnuté explicitne, alebo implicitne (Braun & Clarke, 2013).
V neskorších fázach analýzy bola venovaná špecifická pozornosť dátam, ktoré boli
identifikované ako relevantné pre zodpovedanie výskumnej otázky. V priebehu analýzy
zameranej na nachádzanie podobností a vzorcov v získanom dátovom súbore sa v niekoľkých
cykloch opätovne skúmali a porovnávali prepisy rozhovorov, priradené kódy a analytické
náhľady tak, aby všetky uvedené podoby dát vzájomne korešpondovali. Podobné kódy boli
pritom zlučované, prípadne modifikované za účelom ich špecifikácie. Z analytického procesu
napokon vzišiel finálny zoznam kódov18, v ktorých boli identifikované vzorce, podobnosti
a ďalšie výrazné črty relevantné vo vzťahu k výskumnej otázke.
Záverečnou fázou analýzy bolo vytvorenie konceptuálnej mapy19, ktorá je systematickou
a grafickou

reprezentáciou

vnímania

skúmaných

zdravotníckych

kampaní

a ich

najvýraznejších aspektov. Výsledky výskumu boli taktiež prepísané do textovej podoby.

15

Príloha č. 6.
Príloha č. 4.
17
Príloha č. 5.
18
Príloha č. 7.
19
Príloha č. 8.
16
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Zistené vnímanie vybraných zdravotníckych kampaní bolo porovnávané s ideálnym vnímaním
zdravotníckych kampaní podľa teórie plánovaného správania. Na základe tohto porovnania bol
následne vyhodnotený ich potenciálny vplyv na behaviorálnu zmenu. Dôležité pozorovania,
úvahy a náhľady na skúmanú problematiku boli počas celého analytického procesu
zaznamenávané vo forme poznámok.

2.3.4 Validita a reliabilita
Tento výskum vďaka detailnému popisu metodológie dosahuje vysokú mieru validity
a reliability. Zber dát prostredníctvom osobných rozhovorov zabezpečuje vysokú validitu,
nakoľko dáva priestor pre cieľavedomé smerovanie konverzácie výskumníkom tak, aby viedla
k relevantným témam a generovala dáta relevantné vzhľadom k výskumným otázkam. Forma
rozhovorov poskytuje zároveň priestor pre ujasnenia či doplňujúce otázky (Donovan et al.,
2014). Písanie poznámok prispieva k reliabilite výskumu, keďže poznámky zvyšujú
zrozumiteľnosť analytického procesu a racionalizujú výber niektorých metodologických
krokov vo výskume. Napokon využitie CAQDAS (Computer Assissted Quality Data Analysis
Software) umožňuje efektívnejšiu prácu s dátami a prehľadnejšie kódovanie a štruktúrovane
dát. Prispieva k transparentnosti výskumu a zvyšuje tak jeho reliabilitu (Braun & Clarke, 2013).

2.4 Výsledky
2.4.1 Dôležitosť spracovania
Azda najvýraznejšou črtou rozhovorov, od ktorej sa priamo odvíjalo celkové vnímanie
kampaní, bolo ich spracovanie. Práve spôsob, akým boli kampane navrhnuté určoval, kam
respondenti pri kontakte s nimi smerovali svoju pozornosť a teda aj ktoré elementy kampaní si
následne zapamätali, ktoré v nich najviac rezonovali, alebo ktoré si naopak vôbec nevšimli.
Spracovanie kampaní v konečnom dôsledku rozhodovalo o tom, nakoľko respondenti venovali
pozornosť prvkom, ktoré cielili na ich behaviorálne determinanty (ak boli takéto prvky vôbec
v kampaniach obsiahnuté).
Dôležitou súčasťou každej kampane, ktorú si všetci respondenti primárne vybavovali, bola
jej téma: ,,N: tému som si zapamätala, že to bolo na tému infarktu“. Po opýtaní dokázali
respondenti z materiálov, ktoré videli, bez väčších problémov abstrahovať aj ich hlavné
posolstvo. Vnímané posolstvá kampaní sa naprieč rôznymi respondentmi líšili, ale vo väčšine
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prípadov boli rýchlo identifikované: ,,V20: Čo je podľa teba hlavným posolstvom toho, čo si
práve videl? M: No menej fajčiť‘‘. Takmer vždy mali posolstvá v očiach respondentov
charakter apelu na zdraviu prospešnú zmenu správania: „M: mám opatrne zachádzať so soľou
aj keď to nie je jed“, „J: myslím si, že toto hlavné posolstvo bolo v tom, že človek by mal chodiť
na preventívne prehliadky zdravotné“. Výnimkou bola len kampaň „Poslední típnutí“, ktorej
hlavné posolstvo pôsobilo na respondentku N rozporuplne: „dokonca to nemalo ani takú
informáciu o tom, že je to problém, skôr to vyzeralo, že fajčenie je zábava“.
Už zriedkavejšie dochádzalo aj k zapamätaniu konkrétnej informácie, ktorú kampaň
komunikovala: ,,N: nejaké tam boli zaujímavosti o srdci, ale to si už nepamätám tak podrobne,
čo tam bolo, no zaujímavosti, boli tam informácie“, ,,V: Zapamätala si si aj nejakú konkrétnu
informáciu? B: Ne, to asi ne.“, ,,N: iba že sa to volalo že Poslední típnutí, to si pamätám, ale
akože nič tam nebolo, nejaká informácia, ktorá by vo mne rezonovala“.
Niektoré informácie, ktoré medzi respondentmi rezonovali, pracovali s jedným alebo
viacerými behaviorálnymi determinantmi21, iné boli z perspektívy teórie plánovaného
správania skôr nepodstatné, napríklad výrok zo spotu ku kampani „Poslední típnutí“ „kouření,
to je jak chodící výfuk“, ktorý si primárne vybavovali viacerí respondenti.
V niektorých prípadoch respondenti aj po opätovnom predložení (audio)vizuálu
a doplňujúcich otázkach na zistenie prítomnosti behaviorálnych determinantov informácie
prehliadali a neboli schopní ich z materiálov odčítať: „E: mne osobne napríklad chýba, že ak
človek solí, že aké choroby z toho môžu byť“22. Zaujímavý fenomén nastával, keď si respondenti
uvedomovali, že vizuál obsahuje relevantnú informáciu, no aj napriek tomu danej informácií
nevenovali dostatočnú pozornosť na to, aby si ju zapamätali: ,,B: bola tam že doporučená denní
dávka, ale som si to ani nezapamätala pravdupovediac“, ,,N: nepamätám si moc už tie postupy,
že čo by som mala robiť“. Dvom hlavným prekážkam, ktoré bránili prijatiu informácií,
vizuálnemu spracovaniu a množstvu textu, sa budeme venovať neskôr.
Výrazným motívom rozhovorov bola mierna až ostrá kritika spracovania kampaní zo
strany respondentov. Explicitne uvádzali, že ich kampane svojim spracovaním odrádzajú od
toho, aby im venovali svoju pozornosť či čas: ,,M: potom, čo som si prečítal tú punch line už
som nečítal ďalej, lebo ma bolelo čítať to, krvácali mi oči, fakt, toto je príšerné‘‘. Kampane na
nich práve kvôli spracovaniu pôsobili nepresvedčivo až nedôveryhodne: ,,B: Já si myslím, že
20

Výskumníčka.
Pozornosť im bude venovaná v ďalších kapitolách.
22
Informácia o chorobách bola v predloženom materiáli uvedená.
21

33

to může ovlivnit, protože to může působit jako neprofesionálně a jako nerelevantně. Protože
samozřejmě ta vizuální stránka je to, co první vidíme, takže na první pohled asi to na člověka,
jakože nepůsobí to věrohodně.“ V niektorých prípadoch vyvolali kampane svojim dizajnom až
akési pobavenie, pričom jeho miera sa pohybovala od letmého pousmiatia sa až po hlasný
smiech: ,,N: akože asi to nemalo ma pobaviť, ale mňa pobavilo to spracovanie“.
Výnimku v tomto negatívnom hodnotení spracovania tvorila len kampaň „Bez rakoviny“.
Respondenti uvádzali, že ,,pôsobí trošku modernejšie (N)‘‘, ,,tie informácie, ktoré tam boli
použité sú neni vytrhnuté z učebnice (E)‘‘ a ,, je to hrozně přehleně udělaný (B)“.

2.4.1.1

Kritika formy

Respondenti svoje odpovede často vzťahovali k vizuálnej stránke materiálov. Grafické
spracovanie bolo pre nich veľmi dôležité a v rozhovoroch bolo častým predmetom kritiky:
,,J: tiež si myslím, že by sa to dalo troška jednoduchšie, krajšie, zrozumiteľnejšie napísať
a nakresliť“, „M: podľa mňa toto je príšerné, toto je robota základného grafika na základnej
škole“, ,,I: vyzerá tá grafika, jak keby to robil niekto, kto sa učil v Skicári práve“. Niektorí
respondenti uvádzali, že ich nepríťažlivé vizuálne spracovanie materiálu dokonca odrádza od
toho, aby jeho obsahu venovali ďalšiu pozornosť: ,,M: ten leták je proste že vizuálny smog, to
nepredáva žiadne informácie“. Najostrejšia kritika smerovala ku plagátu kampane „Solme
s rozumem“.
Nie len, že vizuály pôsobili na respondentov neesteticky, grafické spracovanie bolo navyše
častou prekážkou na ceste za prečítaním či porozumením textu: ,,M: ja nedokážem rozoznať,
čo je tam napísané“, ,,B: ty dvě tabulky s vyjmenovanými jídly, (...) to vůbec nejde přečíst“,
„M: ja som to nečítal, lebo je to podľa mňa že škoda, že na biely podklad dáme sivý text, to
neviem, koho napadlo, mňa z toho bolia oči“. Tento motív sa niesol naprieč všetkými
predloženými materiálmi a respondentmi.

2.4.1.2

Obsah

Vnímanie obsahu bolo teda jednoznačne a priamo ovplyvnené jeho vizuálnou formou.
Druhým faktorom, ktorý na vnímanie obsahovej stránky materiálov výrazne vplýval, bolo
množstvo obsiahnutého textu. Zahltenie informáciami a textom bolo veľmi výraznou črtou
všetkých rozhovorov a vzťahovalo sa ku všetkým kampaniam: ,,M: chceli dať príliš veľa vecí
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na jeden papier“, ,,B: asi to mělo dobrou myšlenku (...) ale hrozně nepřehledně formulované
a hrozně zbytečně dlouhé podle mě, že tam bylo moc textu“, „M: to je strašne veľa textu a že
nie je úplne prehľadné, čo mi chce povedať“. Množstvo textu respondentov často odrádzalo od
toho, aby ho prečítali celý a teda aby sa vôbec dostali ku komunikovaným informáciám: ,,M:
keby som to videl v novinách (...), tak to zrejme iba preletím, lebo je tam strašne veľa textu a nie
je to vôbec zaujímavý leták“, „I: zase veľa textu, zbytočne prehnané, neviem, neprečítal by som
si to len tak niekde na ulici“, ,,B: to je zbytečně dlouhý“. Niektorí respondenti uvádzali, že text
pre nich nie je dostatočne zaujímavý či pútavý, na to, aby ho čítali: ,,I: asi by som to neštudoval,
pretože ma to moc nezaujíma“. Respondentov ďalej od čítania odrádzala aj zmätenosť: ,,B: no
přišlo mi to hrozné zmatený, přišlo mi tam strašně moc informací a nepřehledně“.
Prehľadnosť sa naopak ukázala ako dôležitý moderátor vnímania množstva textu.
V prípade, že bol text vhodne štruktúrovaný, množstvo textu nepredstavovalo pre respondentov
prekážku: „E: to konštatovanie o tých chorobách je tak prehľadne spravené“, ,,B: je tam taky
poměrně dost textu, ale je to hrozně přehledně udělaný, že prostě člověk jakoby rychle pochopí
tu strukturu (...) takže si z toho vybere ty informace, co ho zajímají.“ Spracovanie teda opäť
hralo veľmi dôležitú rolu v prijímaní posolstva a bolo vnímané obzvlášť pozitívne pri kampani
,,Bez rakoviny“. Avšak ani prečítanie celého textu ešte nebolo zárukou jeho prijatia, respektíve
porozumenia. Obsiahnuté informácie sa v kampani „Jednej rychle. Zachraň život“ niektorým
respondentom javili ako nezrozumiteľné, či príliš komplikované: ,,I: je tam dosť takého textu
odborného“, ,,J: nebolo to moc zrozumiteľné“, ,,I: je tam moc odborný text, musel by som to
trošku inak sformulovať, (...) jednoduchšie, len také body ľahké“.
Z obsahovej stránky venovali respondenti pomerne mnoho pozornosti autorstvu
predložených materiálov, hoci naň priamo nesmerovala žiadna otázka. V odpovediach kládli
respondenti veľký dôraz na vyobrazené logá. V súvislosti s ich umiestnením a veľkosťou sa
vyjadrovali pomerne kriticky, pričom ich vnímali ako príliš dominantný až nevhodný prvok:
,,M: dosť veľká časť toho letáku je zabratá iba logami, (...) čo mne je skoro ukradnuté, to nejako
neovplyvňuje, že či ma tá kampaň zasiahne alebo nie, (...) nech to je malými písmenami“.
V niektorých respondentoch logá dokonca vyvolávali otázky až pochybnosti o financovaní
kampaní: ,,I: je tam dosť akože tých log, takže určite sa na tom veľa ľudí nabalilo“. Respondenti
na vyobrazené logá reagovali vo všeobecnosti negatívne.
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2.4.2 Zapojenie behaviorálnych determinantov
2.4.2.1

Osobné postoje

Po prehliadnutí jednotlivých materiálov ku kampaniam v drvivej väčšine prípadov
respondenti nevnímali zmenu vo svojich osobných postojoch ku komunikovanej zdravotníckej
problematike: ,,M: nezmenilo to nejako môj postoj“. Respondent I po prezretí kampane „Solme
s rozumem“ otvorene prejavili nesúhlas s komunikovaným posolstvom: „Mám na to vlastný
názor, na solenie a myslím si, že soľ je dobrá“. Respondent M sa pri konštatovaní o svojich
nezmenených osobných postojoch odvolával na dojmy z predloženého materiálu: „možno ma
to nahnevalo, aby som solil viac, (...) neovplyvnilo vôbec, iba mám negatívny pocit, že som to
musel vidieť“. Aj pri formovaní osobných postojov sa tak preukázala dôležitá úloha vizuálneho
a obsahového spracovania v procese prijímania kampane.
Respondenti pri otázke o osobných postojoch hovorili najmä o nízkej miere presvedčivosti
predložených materiálov: „B: nebylo to podle mně napsaný tak úderně“, „J: myslím si, že to
bolo slabé“. V súvislosti s teóriou plánovaného správania, ktorá považuje osobný postoj za
funkciu možných dôsledkov daného konania, vnímali respondenti nedostatočné dôvody pre
prípadnú behaviorálnu zmenu. V kampaniach im chýbali argumenty, respektíve výhody
zdravého (prípadne nevýhody nezdravého) správania, ktoré by ich presvedčili o tom, aby svoj
postoj k danému správaniu zmenili: ,,J: nič tam nebolo také odstrašujúce“, ,,N: nedáva mi to
nejaký nový argument, že prečo by som to nemala, prečo by som mala zmeniť svoje stravovacie
návyky“.
Absencia dôvodov pre behaviorálnu zmenu bola viacerými respondentmi vnímaná veľmi
negatívne najmä pri spote ku kampani ,,Poslední típnutí“: „B: oni tam mluví jenom o tom, jak
on přestal kouřit, a nic jakoby o tom, jakoby proč“. „M: Podľa mňa iba zopakovali trikrát tú
istú vec a nepovedali, že (...) prečo nie a prečo hej“. Komunikácia dôsledkov fajčenia im vo
vyobrazenom materiály vyslovene chýbala: ,,J: tie upozornenia proti fajčeniu (...) by mohli byť
ďaleko lepšie, (...) poukázať na tie choroby hlavne a na to, čo sa môže stať po čase všetko“.
Respondentka E slabú presvedčivosť explicitne pomenovala a ako fajčiarka spochybnila, že by
materiál nejakým spôsobom mohol správanie v tejto oblasti ovplyvniť: „nemyslím si, že
fajčiarov toto video príjme k tomu, aby zapálili poslednú cigaretu, zhasli a už nefajčili (...),
nezdá sa mi to také presvedčivé, je to poste len konštatovanie jedného človeka“. Respondentka
B hovorila v tejto súvislosti opäť o spracovaní videa, ktoré presvedčivosť podľa nej oslabilo:
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„jak to bylo sestříhané, (...) každý ten záběr byl jako úplně jiný, že to vlastně jako by nijak
nenavazovalo, (...) asi mně to úplně jako nějak nepřesvědčilo“.
Môžeme teda skonštatovať, že kampane boli vnímané ako nedostatočné na to, aby dokázali
zmeniť osobné postoje respondentov z rôznych dôvodov. Dvoma hlavnými identifikovanými
príčinami, prečo sa osobné postoje u respondentov nezmenili, bolo spracovanie kampaní, ich
slabá vnímaná presvedčivosť a nedostatok dôvodov pre zmenu. Skúmané kampane teda buď
na osobné postoje respondentov necielili, alebo cielili bez úspechu.
Výnimkou bola opäť kampaň ,,Bez rakoviny“, pri ktorej respondenti vykazovali náznaky
zmeny osobného postoja. Prejavovala sa prijatím a zapamätaním informácií o negatívnych
dôsledkoch rakoviny a pozitívnych dôsledkoch preventívnych vyšetrení: ,,M: viem si celkom
dobre asociovať, že niečo také ako rakovina, a zvlášť že zbytočná rakovina, (...) keď si to viem
(z)asociovať so svojimi blízkymi alebo so sebou a s tým utrpením, ktoré s tým prichádza, (...)
celkom by som jednal, (...) celkom dobre to pôsobí na mňa, akože vystrašujúco“, ,,M: ak chodí
človek na preventívky, tak vie predísť rakovine, to je super“. O týchto prvkoch hovorili dokonca
v prvých momentoch po prehliadnutí materiálu, ešte skôr, než im bola položená otázka o ich
osobných postojoch, takže na nich pôsobili pomerne výrazne. Na respondentku E pôsobila táto
kampaň podľa jej slov presvedčivo, nakoľko jej dostatočne komunikovala dôvody, prečo
podstúpiť preventívnu prehliadku: „myslím si, že keď si prečíta niekto túto reklamu, tak
dostatočne si vie spočítať, že mám toľko rokov a treba (sa) mi nad tým zamýšľať“. Túto kampaň
dokonca bez vyzvania na porovnanie zhodnotila ako najsilnejšiu zo všetkých skúmaných
kampaní.
Žiaden vplyv na osobné postoje pri tejto kampani nezaznamenala respondentka B.
Absenciu zmeny vo svojich postojoch pripísala informačnému presýteniu z okolia: „nevím,
jestli zrovna kvůli tomuhle letáku, protože mi přijde, že jakoby toho je kolem nás plno, (...)
těchhle těch informačních kampaní, takže si myslím, (...) že by to nějak změnilo můj postoj, to
si myslím, že asi úplně nebylo“. Vzápätí sa však tak, ako iní respondenti pri ostatných
kampaniach odvolala na nízku mieru presvedčivosti materiálu: „spíš mi to přišlo jako
informační, než přesvědčivý, takový jsem z toho spíš měla dojem“. Tento príklad môže slúžiť
ako ilustrácia subjektívneho charakteru behaviorálnych determinantov (v tomto prípade
konkrétne osobného postoja). Identicky spracované posolstvo pôsobilo v jednom prípade
dostatočne presvedčivo, v inom prípade bola jeho presvedčivosť naopak vnímaná ako
nedostatočná. Rolu však mohli opäť zohrať kultúrne aspekty. Nakoľko sa jednalo o českú
respondentku, je možné, že presýtenosť kampaňami, o ktorých hovorila, bola podmienená
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českým prostredím, kde sa môžu zdravotnícke kampane vyskytovať vo väčšej miere, než na
Slovensku. Vo výsledku by to mohol byť dôvod, prečo ostatní respondenti presýtenosť
neindikovali a kampaň na nich pôsobila presvedčivo.

2.4.2.2

Subjektívne sociálne normy

Sociálne normy neboli z pohľadu respondentov výrazným prvkom skúmaných kampaní.
Žiadna z kampaní v ponímaní respondentov nepracovala s pozitívnym sociálnym tlakom istej
väčšiny, ktorá by ich motivovala k zdraviu prospešnému správaniu. Tento typ sociálnej normy
nebol identifikovaný žiadnym respondentom v žiadnej z predložených kampaní. Respondenti
nezachytili využitie deskriptívnych či prikázaných sociálnych noriem ani po špecifickejších
otázkach, zameraných priamo na zistenie ich prítomnosti v kampaniach: „V: Hovorí tento leták
podľa vás o tom, ako solia ostatní? E: Ako porovnanie to určite nie je“.
Vo vnímaní respondentov sa však objavili dva výrazné motívy spojené so sociálnymi
normami mimo pozitívneho vplyvu väčšiny alebo relevantného okolia. Prvou formou
sociálnych noriem, ktorá medzi respondentmi po prezretí materiálov silno rezonovala, bolo
zapojenie známych osobností: „N: všimla som si, že myslím, že použili v druhom vizuále známe
osobnosti“, „J: najviac som si zapamätal toho Kocába, že prestal fajčiť“. Pre respondentku E
bola známa osobnosť jednou z najvýraznejších charakteristík videného spotu kampane
„Poslední típnutí“: „je to v podstate spot jedného človeka“. Rovnako výrazne vnímala zapojenie
známych osobností v kampani „Bez rakoviny“: „V: čo ste si možno z toho, čo ste čítali,
zapamätali najviac? Môžete opäť aj viac vecí. E: (...) Určite sú fajn osobnosti, ktoré sú na tej
druhej strane letáku, ktoré to tak podčiarkujú, že aj oni sa pridávajú k tejto výzve“.
So sociálnymi normami prostredníctvom známych osobností pracovali spomedzi
skúmaných kampaní len posledné dve menované. Kým v prípade kampane „Bez rakoviny“ bolo
využitie známych osobností hodnotené vysoko pozitívne (a niekedy malo dokonca pozitívne
dopady na možnú behaviorálnu zmenu), pri kampani „Poslední típnutí“ vyvolávalo skôr
rozpačité reakcie. Po hlbšom skúmaní príčin týchto kontrastných reakcií z rozhovorov
vyplynulo, že pre respondentov bola rozhodujúcim parametrom v hodnotení kampaní vnímaná
dôveryhodnosť zapojených osobností.
Kampaň „Bez rakoviny“ pracovala s hercami známymi ako pre slovenskú, tak pre českú
časť výskumnej vzorky. Respondenti ich zapojenie hodnotili pozitívne: „E: určite pomohli,
určite sú fajn osobnosti, (...) ktoré to tak podčiarkujú, že aj oni sa pridávajú k tejto výzve“.
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Posolstvo, ktoré predávali, hodnotili respondenti ako dôveryhodné: „B: jo, věřím jim to“. Pre
respondenta I zohrávali tieto osobnosti dôležitú úlohu, nakoľko podľa neho práve oni
komunikovali apel na zmenu správania: „I: tí ľudia dole majú napísané, že choď tam a daj si
to skontrolovať a fakt, akože treba to riešiť, takže si myslím, že tí sú kľúčoví v tomto letáku“.
Respondentka B dokonca naznačila istý súvis medzi zapojením osobností a presvedčivosťou
kampane: „přijde mi mnohem jakoby přesvědčivější, (...) efektivnější ta druhá část toho, jak
tam jsou ty tři osobnosti, (...) že to je fakt takové jako osobnější, (...) to mi přijde jako dobrý“.
Špeciálne pritom ocenila osobný rozmer ich komunikácie: „je to osobně udělaný, (...) že tam
oslovujou své blízké, což je fajn, (...) ta osobnější komunikace zaujme“.
Naopak, v kampani „Poslední típnutí“ bola osobnosť pre respondentov neznáma: „I: Kto
je pán Dubovický?“, „B: nebyl mi povědomý ani nijak, takže jakoby to mě asi nijak neoslovilo,
takže pro mě to spíš takový bylo jakože si někdo, já nevím, slavnej přestal kouřit“. Na
respondenta J. ale pôsobilo zapojenie osobnosti aj napriek tomu skôr pozitívne: „dobre, že
prestávajú fajčiť, a že majú nejakú inšpiráciu tí mladí, (...) teda (Kocáb) je taká inšpirácia tým
ostatným, že prestal fajčiť“.
Spôsob, akým bol spot spracovaný sa však ukázal v otázke dôveryhodnosti ako závažnejší,
než miera známosti zapojenej osobnosti. Znázornenie zahasenia poslednej cigarety v spote
„Poslední típnutí“ pôsobilo na respondentov výrazne negatívne: ,,B: asi nejvíc mi to jakože
zkazilo tu důvěryhodnost tím, že on si tam fakt jako zapálil (...), když se snaží přestat, tak ať si
tam ani jako nezapaluje“, „I: táto reklama, teraz ju odsudzujem (...), jak tam môže športovec
fajčiť?“. V niektorých rozhovoroch dochádzalo dokonca k spochybňovaniu pravdivosti postoja
zapojenej osobnosti: ,,N: najviac mi vadilo, že to nebolo dôveryhodné, (...) na tom človeku to
nebolo vidno, že chce prestať“, „I :On to síce nedofajčil celé, zahasil to, ale nevieme, či si za
tým, keď to strihli nezafajčil znova. Také na oko.“. Tieto odpovede značia, že typ osobnosti
a správanie, ktoré v kampani znázorňovala teda výrazne ovplyvňovali presvedčivosť celej
kampane. Okrem toho opätovne poukazujú na fakt, že spracovanie komunikačného materiálu
výrazne vplýva na jeho celkové vnímanie a potenciálne prijatie.
Druhou formou sociálnych noriem, ktoré respondenti zaznamenávali, boli negatívne
sociálne normy. Všímali si informácie, ktoré poukazovali na nezdravé správanie väčšiny
(prípadne veľkej skupiny ľudí): „I: akože podľa tých čísel úmrtí, čo môžeme vidieť, všetci to
podcenili“, „J: hovorí o tom, že ľudia solia dosť a z toho vznikajú aj rôzne choroby“, „I: nikto
si nemyslí že prevencia je dôležitá“, „N: mám pocit, že tá prvá veta (...) skrýva vlastne tú
informáciu, že to ľudia podceňujú vo všeobecnosti“. Negatívne sociálne normy v zásade
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ukazujú nesprávny príklad a svojou povahou noriem môžu motivovať k napodobňovaniu
neželaného správania, preto by sa mali používať obozretne. Súvislosť medzi tlakom
negatívnych sociálnych noriem a neželaného (či želaného) správania však z tohto výskumu
nevyplynula.
Zaujímavé zistenie vzišlo z kampane „Bez rakoviny“. Respondenti naznačovali, že
zapojenie štatistiky o úmrtiach zapríčinených zanedbanou prevenciou v nich rezonovala ako
negatívny dôsledok zanedbania prevencie a tak úspešne cielila na zmenu ich osobného postoja.
Na tomto príklade môžeme sledovať, ako sa behaviorálne determinanty niekedy môžu
vzájomne dopĺňať či posilňovať.

2.4.2.3

Behaviorálna kontrola

Naprieč všetkými kampaňami sa respondenti implicitne aj explicitne odvolávali na rôzne
typy bariér, ktoré im znemožňovali vykonať želanú behaviorálnu zmenu. Inými slovami,
respondenti vo všeobecnosti vykazovali nízku mieru behaviorálnej kontroly.
Častú bariéru pre respondentov predstavovala domnienka, že nepatria do cieľovej skupiny
predloženej komunikácie, nakoľko sa ich daná problematika netýka. U niektorých bolo toto ich
konštatovanie objektívne, keďže už pred prvým kontaktom s kampaňou podľa vlastných slov
želané správne vykazovali („I: nikdy som nefajčil ani sa fajčiť nechystám, čiže táto reklama
pre mňa nemala žiaden význam“, „M: ja nesolím tak budem to nesoliť ako som vždy nesolil“),
iní mali skôr subjektívny pocit, že nepatria do ohrozenej skupiny, a preto svoje správanie meniť
nemusia („B: i já i hodně lidí má takový ten pocit, že prostě to se děje těm ostatním a ne mně“).
Špecifické bariéry sa objavovali pri kampani „Bez rakoviny“, kde respondenti uvádzali,
že ich od absolvovania preventívnej prehliadky (teda želaného správania) odrádza „strach ísť
na preventívnu prehliadku (J)“. Taktiež uvádzali, že ich odrádza zdravotnícky systém: „J: keď
človek ide na preventívnu prehliadku, tak zdravotníctvo je v katastrofálnom stave, (...) celý deň
zabije a nič nevybaví, nemá chuť tam človek ani ísť“, „N: asi ma to odrádza, ako keby to, čo
všetko musím podstúpiť, keby som šla k doktorovi“. Tieto bariéry boli pre respondentov tak
silné, že explicitne vylúčili možnosť, že by preventívnu prehliadku dobrovoľne absolvovali. Je
však dôležité poznamenať, že v tomto prípade hrá určitú úlohu kultúrny kontext, respektíve
zdravotnícky systém na Slovensku. Potenciálny príjemca kampane z prostredia Českej
republiky túto bariéru nutne vnímať nemusí a tak môže byť v poriadku, ak kampaň na bariéru
vôbec necieli. Táto možnosť je reálna aj preto,
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že respondentka z Českej republiky

zdravotnícky systém ako prekážku nevnímala. Práve naopak, preventívnu prehliadku,
respektíve komunikovaný krok ku zdraviu prospešnej zmene správania hodnotila ako pomerne
jednoduchý: „že to vlastně není jakoby nic velkýho, že prostě není problém jako si dojít na to
vyšetření, že vlastně je to úplně v pohodě (...), že to není nijak náročný“.
Ďalšou výraznou prekážkou na ceste ku behaviorálnej zmene bola pre respondentov
nedostupnosť krokov, ktoré by mali podstúpiť: „M: v prípade infarktu treba rýchlo reagovať,
ale nemám pocit, že by mi bolo jasne vysvetlené, že čo mám robiť, čo znamená tá rýchla
reakcia“, „N: jediný apel je na to, že musím nejako konať, že mám konať, ale nehovorí mi, že
ako by som mala konať, čiže si nemyslím, že by mi pomohol“ . Môžeme teda hovoriť
o nedostatočnej miere behaviorálnej kontroly respondentov, ktorú väčšina kampaní nedokázala
posilniť natoľko, aby ich doviedla ku želanému správaniu. Aj keď boli respondenti
o prospešnosti určitého správania presvedčení, chýbali im inštrukcie k jeho vykonávaniu:
„M: ak mi chce (táto kampaň) niečo povedať, tak nie ako by som mal dosiahnuť to, čo chce,
aby som spravil“, „N: nehovorí mi to postup, že to tam chýba, (...) nehovorí mi, že ako by som
mala konať, čiže nemyslím si, že by mi pomohol“, „M: nemám pocit, že by mi bolo jasne
vysvetlené, že čo mám robiť“. Mnohokrát respondenti dokonca explicitne vyjadrili potrebu
istého návodu na dosiahnutie zdraviu prospešnej zmeny: „M: urobiť mi to do list je dôležité“,
„E: určite si myslím, že by bolo za hodno ľudí povzbudiť, že existujú aj iné postupy, ako že si
zapálim a skončím“. V prípade kampane „Jednej rychle. Zachraň život“ vnímanie
komunikovaných krokov opäť negatívne ovplyvnilo ich obsahové spracovanie: „J: sú tu nejaké
pokyny, ale také dosť nevýrazné, zložité“.
Respondentka E, ktorá sa identifikovala ako fajčiarka, naznačila, že nedostatočný návod
pre ňu predstavuje určitú bariéru, ktorá jej želanú zmenu správania znemožňujú vykonať:
„každý fajčiar, kto fajčí, vie, že je to ťažké, prestať fajčiť, (...) nikto nespraví tak, ako to spravil
pán, že si poslednú zapálim a skončím“. Respondenti mali z tohto dôvodu často pocit, že
v konečnom dôsledku zdraviu prospešné správanie nemôžu dosiahnuť: „E: Všetci lekári, všetci
hovoria, že je to nezdravé. Ako reálne, ľudia, to my všetci vieme, len nie vždy sa to dá tak
ukočírovať tak, že človek si povie, že vynechám niečo.“
Pozitívnu výnimku v prípade behaviorálnej kontroly predstavovali kampane „Solme
s rozumem“ a „Bez rakoviny“, ktoré podľa slov respondentov dokázali úspešne komunikovať
návod na zmenu správania a posilniť tak ich behaviorálnu kontrolu. „Doporučuje dennú dávku
soli a koľko by sa malo soliť (...), myslím si, že kto to zhliadne, mohol by prehodnotiť svoje
solenie“, vyjadril sa respondent J na margo kampane proti soleniu. Faktom je, že informácia
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o odporúčanom množstve soli, vyobrazená na farebných lyžičkách silno utkvela viacerým
respondentom: „N: pozerám si tie lyžičky stále“ , „B: tam bylo u těch lžiček, co si tak pamatuju,
(...), že teda je doporučená jedna lžička (...), myslím si, že bych se možná ještě jako spíš se
koukla na ty lžičky nahoře, protože ty jsou jako fakt velký si vybavuju, a prostě to tam je jakoby
úplně explicitně daný, že tohle je špatný a tohle je správný“, „M: spomeniem si na tie dve
červené lyžičky“. Na respondentku B však inštrukcie o optimálnom množstve solenia pôsobili
nejasne: „říct, že jedna lžička soli jako je v pořádku, ale tak spousty jídla už tu sůl obsahuje,
takže se to těžko odhaduje, kolik ještě můžu dosolovat“. Vizuálne aj obsahové spracovanie tejto
informácie teda znova priamo vplývalo na to, ako na respondentov pôsobila, či už
v negatívnom, alebo pozitívnom zmysle.
Na kampani „Bez rakoviny“ boli z pohľadu respondentov kroky ku prevencií veľmi
výrazným a oceňovaným prvkom: „M: že mi to vysvetlí jasne ako sa mám zachovať (...), pre
každú z týchto rakovín sú napísané dva kroky, ktoré treba spraviť“, „B: je tam proč to
samovyšetření a jak, (...) prevence, (...) a pak tam je i popsaný to vyšetření“. V prípade
respondenta M komunikácia konkrétnych krokov prispela aj ku vnímaniu efektivity zdraviu
prospešného správania a ovplyvnila tak jeho osobný postoj ku problematike: „Ak sa budú
nasledovať nejaké relatívne jednoduché kroky, tak sa dá predísť tomu bordelu, ktorý rakovina
vie vyvolať. Tie relatívne jednoduché kroky sú tam podľa mňa aj okej opísané, aspoň heslovito“.
Dva behaviorálne determinanty, behaviorálna kontrola a osobné postoje, sa teda aj v tomto
prípade vzájomne posilňovali.

2.4.3 Potenciálna behaviorálna zmena
S jedinou výnimkou v priebehu výskumu žiaden z respondentov priamo ani nepriamo
nepripustil možnosť budúcej behaviorálnej zmeny na základe vplyvu predložených kampaní.
Práve naopak, respondenti explicitne vyjadrovali, že svoje budúce správanie po prehliadnutí
materiálu meniť nebudú. Niektoré z dôvodov odmietania zmeny nie sú vo vzťahu k výskumnej
otázke relevantné, nakoľko sa objavovali pri respondentoch, ktorých sa komunikovaná
zdravotnícka problematika objektívne netýkala. Tieto dôvody sa vzťahujú napríklad na
nefajčiarov v kontexte kampane „Poslední típnutí“, či na tých, ktorí neprekračovali odporúčanú
mieru solenia už pred kontaktom s kampaňou „Méně solit“.
Ako už bolo uvedené vyššie, v iných prípadoch pramenilo odmietanie zmeny správania
zo subjektívneho úsudku respondentov o tom, že sa ich komunikovaná problematika netýka.
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Príkladom môžu byť respondenti, ktorí sa cítili byť príliš mladí na to, aby im hrozilo riziko
rakoviny, a teda zatiaľ necítia potrebu chodiť na preventívne prehliadky: „I: tak to nie, ja som
mladý chalan, ako viem, že aj na mňa to môže prísť, ale to budem riešiť až neskôr“. Tieto dáta
už môžu byť o vzťahu k výskumnej otázke relevantné, nakoľko zachytávajú určitú bariéru pre
podstúpenie pozitívnej zmeny správania, ktorú kampaň nebola schopná eliminovať.
K odmietnutiu zmeny prispela vo veľkej miere slabá presvedčivosť kampaní
a nedostupnosť krokov, ktoré by bolo potrebné pre dosiahnutie zmeny podstúpiť. V niektorých
prípadoch pociťovali respondenti nedostatok relevantných informácií a naznačili potrebu
ďalších materiálov či výstupov, ktoré by ich prehľad o problematike doplnili, prípadne im
poskytli ďalšie dôvody na zmenu či návod: „M: možno by som si o tom našiel niečo viac (...)
keby mi tam niekto odkázal, že ak chcete o spôsoboch, ako prestať fajčiť, (...) kliknite sem, tak
asi by som si to aj klikol, to by bolo celkom príjemné“. Niektorí konštatovali, že predostreté
informácie im už boli známe, a preto ich budúce správanie kampaň neovplyvní: „V: čo si si
zapamätal? I: že ako zachrániť život, že ako predísť infarktu a že treba volať tú sanitku
v podstate a to som vedel aj doteraz“, „M: ono je to také, že skôr opakovanie“, “N: nezmenilo
to nejaký môj... mám pocit, že som dosť oboznámená o tom, ale možno som sa zamyslela, možno
sa nad tým zamyslím, (...) že vytvorilo to vo mne nejakú otázku“. Zmeny boli zaznamenané
nanajvýš na úrovni povedomia o probléme. Konkrétne sa prejavili vnímaním dôležitosti
komunikovanej problematiky: „B: asi mi to jako přidalo na dojmu, že je to důležité“, „V:
a budete niečo také robiť aj vy po tom, ako ste toto videli? E: (...) na základe tejto kampane nie,
ale samozrejme to pomôže“.
Jediná potenciálna behaviorálna zmena bola vo výskume zaznamenaná v súvislosti
s kampaňou „Bez rakoviny“, kde respondent M uviedol, že na základe apelu kampane pôjde na
preventívnu prehliadku. Dokonca naznačil, že o to požiada aj svojich blízkych: „asi si
dohodnem preventívku u lekára, (...) moji blízki tiež, pravdepodobne by som ich o to žiadal,
aby išli“.

2.5 Diskusia
Na základe vyššie uvedených zistení môžeme formulovať odpovede na výskumnú otázku
ako na príjemcov pôsobia zdravotnícke kampane Ministerstva zdravotníctva Českej republiky
z obdobia 2012-2017 (V1) a na výskumnú otázku ako zdravotnícke kampane Ministerstva
zdravotníctva Českej republiky z obdobia 2012-2017 vplývajú na vyvolanie zdraviu prospešnej
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behaviorálnej zmeny príjemcov (V2). Výsledky výskumu naznačujú, že kampane MZČR
z obdobia 2012-2017 pôsobia na príjemcov prevažne negatívne a nepôsobia ako dostatočne
silný impulz ku potenciálnej behaviorálnej zmene. Najvýraznejšie koncepty, ktoré z výskumu
vzišli, sú obsiahnuté v konceptuálnej mape23. Tá zároveň znázorňuje niektoré dôležité vzťahy
a hierarchiu najvýznamnejších konceptov pre tento výskum.
Výskum ukázal, že na vnímanie kampaní zásadne vplývalo ich vizuálne a obsahové
spracovanie. Spôsob, akým boli skúmané kampane navrhnuté neovplyvňoval len ich
subjektívne hodnotenie zo strany respondentov, ale aj smerovanie pozornosti respondentov
na jednotlivé aspekty predložených materiálov.
Kým témy a posolstvá kampaní sa ukázali ako jednoducho identifikovateľné, zapamätanie
konkrétnych informácií spôsobovalo respondentom problémy. Kritika obsahovej stránky
kampaní zahŕňala viacero aspektov. Respondenti hodnotili negatívne najmä veľké množstvo,
zložitosť a neprehľadnosť obsiahnutého textu, čo viedlo dokonca k neochote čítať ho. Môžeme
teda konštatovať, že vhodná selekcia obsahu je pre samotné prijatie posolstva kampane
mimoriadne dôležitá. Pri navrhovaní kampaní by mal byť na obsahové spracovanie kladený
obzvlášť veľký dôraz. Informácie, ktoré budú v kampani použité, by mali byť starostlivo
selektované a interpretované spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný pre širokú verejnosť.
Neestetická, neatraktívna a často i nečitateľná podoba kampaní predstavovala v mnohých
prípadoch prekážku v prijatí komunikovaného posolstva. Tento poznatok implikuje, že pri
tvorbe zdravotníckych kampaní by mala

byť venovaná zvláštna pozornosť nie len ich

obsahovej, ale aj vizuálnej stránke. Podoba kampaní by mala byť tvorená s ohľadom na
estetiku, prehľadnosť a v neposlednom rade aj čitateľnosť. Pozornosť by mala byť venovaná aj
rozloženiu a veľkosti jednotlivých prvkov, ktoré by malo zodpovedať ich dôležitosti.
Ak na vnímanie kampaní vztiahneme behaviorálne koncepty predstavené v teoretickej
časti práce, konkrétne teóriu plánovaného správania, môžeme nedostatočný vplyv kampaní na
zmenu správania prisúdiť absencií zapojenia behaviorálnych determinantov. Výsledky
výskumu indikujú, že osobné postoje a behaviorálna kontrola hrajú dôležitú úlohu pri zmene
správania. Respondenti priamo poukazovali na nedostatočnú prácu s behaviorálnymi
determinantmi, teda osobnými postojmi, sociálnymi normami a behaviorálnou kontrolou,
a v niektorých prípadoch dokonca explicitne vyjadrili, že ju od zdravotníckych kampaní
očakávajú. Práve absencia zapojenia determinantov bola podľa slov respondentov jednou

23

Príloha č. 8.
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z príčin, pre ktoré v nich kampane nevyvolali tlak na zmenu správania. Jediná zmena vo
vnímaní, ktorú kampane vyvolávali, ostávala v rovine povedomia o komunikovanej
zdravotníckej problematike.
Kampaň „Jednej rychle. Zachraň život“ pôsobila na respondentov nepresvedčivo
a množstvo textu ich odrádzalo od čítania, takže neprijímali všetky informácie, ktoré kampaň
komunikovala. Ak si ale informácie aj napriek ich obšírnosti prečítali, hodnotili ich ako
nedostatočné či nezrozumiteľné. V prípade kampane „Solme s rozumem“ respondenti výrazne
kritizovali jej vizuálne spracovanie, ktoré na nich pôsobilo nepríťažlivo až neesteticky. Taktiež
indikovali, že spracovanie kampane znížilo jej celkovú presvedčivosť. Niektorí ale ocenili
určitý návod, ako soliť zdravšie. Na druhej strane sa niektorým respondentom tento návod javil
ako nejasný a teda neužitočný. Kampaň „Poslední típnutí“ bola vo všeobecnosti hodnotená
taktiež kriticky. Respondenti z radu fajčiarov aj nefajčiarov sa zhodli, že im v kampani chýbali
informácie, ktoré by ich presvedčili o škodlivosti fajčenia, alebo im ukázali, ako s fajčením
prestať. Niektorí však ocenili zapojenie známej osobnosti.
Výnimkou spomedzi skúmaných kampaňami bola kampaň „Bez rakoviny“, ktorá bola
naprieč všetkými rozhovormi prijímaná prevažne pozitívne. Výsledky naznačujú, že za určitých
okolností môže byť dokonca impulzom pre behaviorálnu zmenu. Tieto poznatky sú v súlade
s ocenením za efektivitu Effie, ktoré bolo kampani udelené. Respondenti ocenili jej prehľadné
vizuálne i obsahové spracovanie, ktoré im umožnilo dobre sa orientovať v komunikovaných
informáciách. Kladne boli hodnotené aj samotné informácie, ktoré na respondentov pôsobili
zrozumiteľne a presvedčivo a do určitej miery tak vplývali na ich osobné postoje. Na
respondentov vplývali pozitívne aj zapojené známe osobnosti, ktoré do kampane priniesli
rozmer sociálnej normy. Kampaň taktiež dokázala respondentom zrozumiteľne komunikovať
preventívne prehliadky ako nástroj prevencie rakoviny a zvýšiť tak behaviorálnu kontrolu jej
príjemcov. Vo výsledku na kampaň všetci respondenti reagovali pozitívne a jeden z nich
dokonca indikoval, že na základe predloženého materiálu kampane preventívnu prehliadku
absolvuje.
Na výsledky výskumu je však nutné nahliadať cez optiku niekoľkých jeho limitov.
V prvom rade prebiehalo zisťovanie potenciálnej behaviorálnej zmeny prostredníctvom
rozhovorov. Zber dát založený výlučne na odpovediach respondentov

môže generovať

skreslené výsledky ovplyvnené napríklad sociálnou vhodnosťou. Tá môže respondentov
motivovať k poskytovaniu odpovedí, ktoré budú spoločensky žiadúce na úkor ich pravdivosti.
Všeobecné uznanie hodnoty zdravia v spoločnosti ešte zvyšuje pravdepodobnosť výskytu
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efektu sociálnej vhodnosti v tomto výskume. Na druhú stranu je potrebné dodať, že sociálna
vhodnosť by v tomto prípade motivovala respondentov skôr k indikovaniu budúcej
behaviorálnej zmeny v súlade so zachovaním hodnoty zdravia. Výsledky výskumu však
ukázali, že respondenti možnosť zmeny v správaní skôr vylučovali, preto je vplyv sociálnej
vhodnosti na výsledky skôr nepravdepodobný.
V druhom rade je potrebné pri interpretácií výsledkov brať do úvahy, že dáta získané
v tomto výskume (aj napriek demografickej heterogénnosti skúmanej vzorky) nemôžu
reflektovať charakter behaviorálnych determinantov celej verejnosti, pre ktorú boli
zdravotnícke kampane určené, a preto nie je na mieste hodnotiť celkovú efektivitu kampaní.
Cieľom tohto výskumu však nebolo determinovať reálnu efektivitu kampaní, ale poskytnúť
hlbší náhľad do rôznych motivácií či bariér zdraviu prospešného správania, ktoré by mali byť
zohľadňované pri navrhovaní zdravotníckych kampaní a vôbec poukázať na ich existenciu
a pôsobenie. Distribúcia zistených motivácií a bariér naprieč celou populáciou, rovnako ako
existencia ďalších motivácií a bariér platných pre iné výskumné vzorky, ktoré v tomto výskume
neboli zastúpené, môžu byť predmetom budúceho výskumu.
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Záver
Táto práca sa zameriavala na problematiku verejných zdravotníckych kampaní a ich
vplyvu na zdraviu prospešnú zmenu správania. Jej hlavným cieľom bolo popísať a analyzovať
vnímanie zdravotníckych kampaní, ktoré vznikli pod záštitou Ministerstva zdravotníctva
Českej republiky v období od roku 2012 do roku 2017.
V teoretickej časti práce boli najskôr predstavené kľúčové koncepty pre ďalšie skúmanie
vnímania a efektivity verejných zdravotníckych kampaní. Najskôr sme vymedzili pojem
inštitúcia a popísali jeho charakteristické črty ako praktiky, význam a ciele. Špeciálna
pozornosť bola venovaná inštitucionálnej komunikácií ako dôležitej inštitucionálnej činnosti.
Komunikácia bola následne prenesená do vládneho kontextu so zameraním na jej dva hlavné
ciele; získanie a udržanie legitimity a reputácie a dosiahnutie verejného dobra. Do tohto
konceptu bola neskôr zasadená problematika verejného zdravia a úloha verejných
zdravotníckych kampaní ako nástroja na jeho zlepšenie.
Druhá polovica teoretickej časti sa venovala téme efektivity intervencií zameraných na
zdraviu prospešnú zmenu správania a odôvodňovala potrebu zakladať zdravotnícke kampane
na poznatkoch behaviorálnych vied. Predstavili sme teóriu plánovaného správania a jej vývoj.
Na základe tohto behaviorálneho modelu bol ďalej popísaný proces behaviorálnej zmeny so
zapojením troch determinantov, ktoré sú pre zmenu správania rozhodujúce; osobných postojov,
subjektívnych sociálnych noriem a behaviorálnej kontroly. V závere teoretickej časti boli
objasnené možnosti aplikácie popisovaného behaviorálneho modelu v zdravotníckych
kontextoch. Takéto využitie teórie plánovaného správania bolo demonštrované aj na
konkrétnych príkladoch z doterajších výskumov efektivity zdravotníckych kampaní.
V praktickej časti sme si najskôr vytýčili a špecifikovali ciele výskumu. Následne bol
predstavený predmet výskumu – Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky a jednotlivé
zdravotnícke kampane, pod ktoré sa v období 2012-2017 ministerstvo podpísalo. Výskumná
časť pokračovala podrobným opisom metodológie, kde bol špecifikovaný výskumný súbor
a odôvodnený výber respondentov. Neskôr bola priblížená metóda zberu a analýzy dát.
Metodologickú časť uzatvárala argumentácia o dosiahnutí validity a reliability výskumu.
Praktickú časť práce uzatvárala prezentácia výsledkov výskumu.
Výskum ukázal, že vo vnímaní kampaní hrá mimoriadne dôležitú úlohu ich obsahové
a formálne spracovanie, ktoré bolo naprieč všetkými kampaňami s výnimkou kampane „Bez
rakoviny“ kritizované. Respondenti nevnímali po prehliadnutí kampaní výraznú zmenu
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osobných postojov, tlak sociálnych noriem ani zvýšenú behaviorálnu kontrolu nad
komunikovaným správaním. Výskum teda nenaznačuje, že by väčšina kampaní Ministerstva
zdravotníctva Českej republiky z obdobia 2012-201724 mala potenciál vyvolať zdraviu
prospešnú zmenu v správaní verejnosti. Výsledky taktiež ukázali, že formálna aj obsahová
stránka kampaní je vnímaná prevažne negatívne a pôsobí z rôznych dôvodov nepresvedčivo.
Zmena v respondentoch, ktorú kampane dokázali vyvolať, neprevýšila úroveň celkového
povedomia o komunikovanej problematike, pričom v mnohých prípadoch bolo toto povedomie
prítomné už pred kontaktom s kampaňou.
Hoci výsledky tohto výskumu nemožno považovať za konkluzívne či reprezentatívne pre
celú populáciu, pre prax vládnych inštitúcií zodpovedných za zdravotnícke kampane prináša
tento výskum niekoľko podnetov. Okrem dôležitosti testovania a merania vnímania
(a v ideálnom prípade neskôr aj efektivity) kampaní by mal upriamiť ich pozornosť na aspekty
súvisiace s dizajnom kampaní. V prvom rade by kampane mali byť navrhované s ohľadom na
obsiahnutie všetkých dôležitých informácií bez zbytočného zahlcovania príjemcu množstvom
či neprehľadnosťou textu. V druhom rade by mala byť pri navrhovaní kampaní vo väčšej miere
zohľadňovaná funkcia troch behaviorálnych determinantov – osobného postoja, subjektívnych
sociálnych noriem a behaviorálnej kontroly. Ich formovanie a práca s nimi môže totiž výrazne
prispieť ku zdraviu prospešnej zmene správania.
Náhľad do vnímania zdravotníckych kampaní, ktorý táto práca priniesla, môže
predstavovať základ pre ďalšiu diskusiu o verejných zdravotníckych kampaniach v Českej
republike a pre ich skúmanie a meranie, ktoré je nevyhnutné pre vyvodenie konkluzívnych
záverov. Je teda akýmsi prvým krokom na dlhej ceste za efektívnejšou zdravotníckou
komunikáciou v Česku, ktorá nás môže jedného dňa doviesť až ku zlepšeniu verejného zdravia,
dôležitého pre prospech celej spoločnosti.

24

S výnimkou kampane „Bez rakoviny“.
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Summary
This bachelor thesis focuses on the topic of public health campaigns and their influence on
healthy behavioural change. The main aim of the thesis was to describe and analyse the
perception of health campaigns created under the auspices of the Ministry of Health of the
Czech Republic in the period from 2012 to 2017.
The theoretical part of the thesis introduces the key concepts for further research on public
health campaigns. First, we have defined the term institution and described its characteristic
features, such as practices, meaning, and objectives. Special attention was devoted to the
institutional communication as a crucial institutional activity. Next, communication was
transmitted to the governmental context with regards to its two objectives: gaining legitimacy
and reputation and achieving public welfare. Later, public health campaigns were embedded in
institutional communication as a tool for public health improvement.
The second half of the theoretical part was dedicated to the effectivity of health
interventions and offered justification for the need to build public health campaigns on findings
of behavioural science. We have introduced the theory of planned behaviour and its
developments.

Within this theoretical framework, we have described the processes of

behavioural change, employing three key behavioural determinants: personal attitudes,
subjective social norms and behavioural control. Finally, we clarified possibilities of
application of the introduced behavioural model within health contexts, presenting examples
from existing research on the effectivity of health campaigns.
In the practical part, we have stated the objectives of the research: to explore perceptions
of health campaigns. Furthermore, the subject of the research was introduced – the campaigns,
which were produced under the Ministry of Health of the Czech Republic in the period between
2012and 2017. Research continued by the detailed description of the methodology, where
research sample and its selection were specified, followed by the description of the data
gathering. The presentation of the study results closed the practical part of the thesis.
The research suggested that the design of the campaigns plays a key role in campaigns’
perception. The design was criticized across all campaigns, except the campaign “Bez
rakoviny”. After seeing campaign materials, interviewees did not notice any change in attitudes,
the pressure of social norms or perceived behavioural control. Research does not indicate that
the campaigns by the Ministry of Health of the Czech Republic in the period from 2012 to 2017
have significant potential to provoke behavioural change. Results also showed that different
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aspects of campaigns’ form and content are perceived mostly negatively, and, for various
reasons, campaigns appear rather uncompelling. The only indicated change after seeing
campaigns was noticed in terms of general knowledge about communicated issues. Moreover,
such knowledge was often present even before the first contact with a campaign.
Even though the results are not conclusive and representative for the whole population, this
research proposes several implications for practices of governmental institutions responsible
for health campaigns. Apart from testing and evaluating of campaigns’ perception (and ideally,
effectivity later), the attention of institutions should be shifted towards few aspects related to
campaigns’ design. First, campaigns should be designed with regards to all relevant information
without overwhelming recipients by textual quantity or disorganisation. Second, when
designing campaigns, the function of three behavioural determinants; attitude, subjective social
norms and behavioural control, should be taken into account. Their formation might
significantly contribute to healthy behavioural change.
The insight into the perception of health campaigns offered by this thesis can stand as
a basis of further discussion about public health campaigns in the Czech Republic, as well as
for its further exploration and measurement, which is necessary in order to generate more
conclusive results. This bachelor thesis can be regarded as the first step towards more effective
health communication in Czech Republic, which can eventually lead to improvement of public
health condition, beneficiary to the whole society.
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Príloha č 4: Osnova rozhovorov (vlastné spracovanie.
ÚVOD
Dobrý deň, ďakujem, že ste súhlasili s týmto rozhovorom.
Etické prehlásenie a informovaný súhlas
Pred tým, než začneme, chcela by som vás poprosiť o podpísanie informovaného súhlasu.
Tento rozhovor budem používať výhradne ako materiál ku mojej bakalárskej práci na
Univerzite Karlovej a bude plne anonymizované – nebude možné spätne vám pripísať nič,
čo poviete v rámci tohto rozhovoru.
Nahrávanie
Ak ste pripravení začať, zapnem diktafón.
Zapnutie diktafónu
Ak stále súhlasíte s tým, že tento rozhovor bude nahrávaný, prosím povedzte áno.
Cieľ rozhovoru
V tomto rozhovore by som chcela zistiť niečo viac o tom, ako na vás pôsobia vybrané
zdravotné kampane, respektíve vizuálne materiály k týmto kampaniam.
Štruktúra rozhovoru
Začneme teda úvodom, po ktorom budú nasledovať štyri celky zamerané na jednotlivé
kampane a záver. Ešte by som vás rada upozornila, že počas rozhovoru si budem robiť
poznámky, ale pokiaľ budete chcieť čokoľvek kedykoľvek povedať, pokojne hovorte.
Naša konverzácia by mala byť voľná, takže môžete hovoriť čokoľvek chcete, neexistujú
správne a nesprávne odpovede. Vždy mi môžete povedať, ak sa budete pri niektorej otázke
či téme cítiť nekomfortne. Ak nebudete chcieť odpovedať, nemusíte.
Máte nejaké otázky pred tým ako začneme?
HLAVNÁ ČASŤ
Téma 1:
Charakteristika respondenta
Cieľ: Zistiť základné
demografické údaje, povolanie,
vzdelanie
Téma 2:
Jednej rychle. Zachraň život

Najskôr by som vám rada položila pár otázok o vás ako
osobe.
•
•
•
•

Odkiaľ ste? (mesto/vidiek)
Koľko máte rokov?
Pracujete? Ak áno, ako?
Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Teraz vám ukážem informačný materiál ku prvej
kampani. Dajte mi, prosím, vedieť, keď si ho
dostatočne prezriete a ja vám ku nemu položím
niekoľko otázok.
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Cieľ: identifikácia
behaviorálnych determinantov
v kampani, prípadne iných
výrazných prvkov kampane.

Všeobecné otázky o vnímaní kampane
• Ako táto kampaň na vás pôsobila?
• Aký máte z kampane dojem?
• Čo je podľa vás jej hlavným posolstvom?
• Čo ste si z toho, čo ste videli, zapamätali
najviac?
• Čo vás na kampani oslovilo?
• Páčilo sa vám, čo ste videli?
• Máte pocit že to, čo ste videli, zmenilo, ako sa
v budúcnosti zachováte v súvislosti s infarktom?
• Ak áno, prečo sa zachováte inak?
Otázky cielené na identifikáciu behaviorálnych
determinantov
• Ako zmenilo, to, čo ste pred chvíľou videli váš
osobný postoj ku srdcovému infarktu a jeho
rozoznávaniu?
• Máte pocit, že tento materiál hovorí niečo o tom,
ako sa ku infarktu stavajú ostatní ľudia?
• Ako vnímate problematiku pomoci pri infarkte?
Zdá sa vám, že by ste vďaka materiálu, ktorý ste
videli, pri infarkte vedeli pomôcť lepšie? Prečo?
•

Téma 3:
Méně solit
Cieľ: identifikácia
behaviorálnych determinantov
v kampani, prípadne iných
výrazných prvkov kampane.

Je ešte niečo, čo by ste chceli ku tejto kampani
dodať?

V tomto momente sa presunieme ku druhej kampani.
Keď budete mať pocit, že ste si materiál dostatočne
prezreli, dajte mi vedieť a začneme s druhou sériou
otázok.
Všeobecné otázky o vnímaní kampane
• Ako táto kampaň na vás pôsobila?
• Aký máte z kampane dojem?
• Čo je podľa vás jej hlavným posolstvom?
• Čo ste si z toho, čo ste videli, zapamätali
najviac?
• Čo vás na kampani oslovilo?
• Páčilo sa vám, čo ste videli?
• Máte pocit že to, čo ste videli, zmenilo, ako sa
v budúcnosti zachováte v súvislosti so solením?
• Ak áno, prečo sa zachováte inak?
Otázky cielené na identifikáciu behaviorálnych
determinantov
• Ako zmenilo, to, čo ste pred chvíľou videli váš
osobný postoj ku soleniu?
• Ako podľa toho, čo ste videli, solí väčšina ľudí?
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•
•

•

Téma 4:
Bez rakoviny
Cieľ: identifikácia
behaviorálnych determinantov
v kampani, prípadne iných
výrazných prvkov kampane.

Myslíte si základe toho, čo ste videli, že väčšina
ľudí si myslí že nadmerné solenie je nezdravé?
Máte na základe tohto materiálu pocit, že
dokážete ovplyvniť mieru vášho solenia?
Je ešte niečo, čo by ste chceli ku tejto kampani
dodať?

Ďakujem za odpovede, budeme pokračovať ďalšou
kampaňou. Po prehliadnutí tohto letáku vám k nemu
položím vám k nemu niekoľko otázok.
Všeobecné otázky o vnímaní kampane
• Ako táto kampaň na vás pôsobila?
• Aký máte z kampane dojem?
• Čo je podľa vás jej hlavným posolstvom?
• Čo ste si z toho, čo ste videli, zapamätali
najviac?
• Čo vás na kampani oslovilo?
• Páčilo sa vám, čo ste videli?
• Máte pocit že to, čo ste videli, zmenilo, ako sa
v budúcnosti zachováte v súvislosti s prevenciou
rakoviny?
• Ak áno, prečo sa zachováte inak?
Otázky cielené na identifikáciu behaviorálnych
determinantov
• Ako zmenilo, to, čo ste pred chvíľou videli váš
osobný postoj ku prevencií rakoviny?
• Máte pocit, že tento materiál hovorí niečo o tom,
aký postoj majú k prevencií ostatní ľudia?
• Máte na základe tohto materiálu pocit, že
prevencia môže byť efektívna?
•

Téma 5:
Poslední típnutí
Cieľ: identifikácia
behaviorálnych determinantov
v kampani, prípadne iných
výrazných prvkov kampane

Je ešte niečo, čo by ste chceli k tejto kampani
dodať?

Vďaka, prejdeme ku poslednej kampani. Tentokrát vám
ukážem audiovizuálny spot. V prípade potreby si ho
budete môcť pozrieť viackrát.
Všeobecné otázky o vnímaní kampane
• Ako táto kampaň na vás pôsobila?
• Aký máte z kampane dojem?
• Čo je podľa vás jej hlavným posolstvom?
• Čo ste si z toho, čo ste videli, zapamätali
najviac?
• Čo vás na kampani oslovilo?
• Páčilo sa vám, čo ste videli?
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•
•

Máte pocit že to, čo ste videli, zmenilo, ako sa
v budúcnosti zachováte v súvislosti s fajčením?
Ak áno, prečo sa zachováte inak?

Otázky cielené na identifikáciu behaviorálnych
determinantov
• Ako zmenilo, to, čo ste pred chvíľou videli váš
osobný postoj ku fajčeniu?
• Hovoril tento spot niečo o ostatných ľuďoch
a problematike fajčenia?
• Máte na základe tohto materiálu pocit, že by ste
vedeli prestať fajčiť?
•

Je ešte niečo, čo by ste chceli k tejto kampani
dodať?

ZÁVER
Toto bola posledná kampaň, o ktorej dnes budeme hovoriť. Ďakujem za odpovede.
Je ešte niečo, čo by ste v tomto momente radi dodali?
Súhlasíte s tým, aby som teraz zastavila nahrávanie?
Máte nejaké otázky o tomto výskume?
Ďakujem vám za účasť vo výskume.
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Príloha č. 5: Prepisy rozhovorov25.
Rozhovor 1: Respondent M

A: ak stále súhlasíš s tým že tento rozhovor bude
nahrávaný prosím povedz áno

B: že to je strašne veľa textu a že nie je úplne prehľadné
čo mi chce povedať ten materiál a aj ak mi chce niečo
povedať tak nie ako by som mal dosiahnuť to čo chce aby
som spravil

B: áno

A: a podľa teba čo chce aby si spravil

A: takže v tomto rozhovore by som chcela zistiť niečo
viac o tom, ako na teba pôsobia vybrané zdravotné
kampane respektíve vizuály k týmto kampaniam ktoré sú
ich reprezentáciou začneme teda úvodom po ktorom budú
nasledovať štyri celky zamerané na jednotlivé kampane a
záver ešte pred tým by som ťa rada upozornila že si
budem počas rozhovoru robiť poznámky a pokiaľ budeš
chcieť čokoľvek kedykoľvek povedať tak v podstate do
toho môžeš vstúpiť a hovoriť naša konverzácia by mala
byť voľná a môžeš hovoriť čokoľvek chceš neexistujú
správne a nesprávne odpovede uhm ak sa budeš pri
niektorej otázke alebo téme cítiť nekomfortne vždy mi
môžeš povedať ak nebudeš chcieť odpovedať nemusíš
uhm máš nejaké otázky ešte pred tým ako začneme?

B: tak uhm ide asi o to že v prípade infarktu treba rýchlo
reagovať ale nemám pocit že by mi bolo jasne vysvetlené
že čo mám robiť čo znamená tá rýchla reakcia v prípade
infarktu
A: uh-huh takže keby si videl niekoho kto má infarkt tak
nemáš pocit že mu dokážeš zachrániť život
B: určite nie na základe tohto letáku
A: takže čo je podľa teba hlavným posolstvom
B: jednajte rýchlo keď uvidíte keď rozpoznáte príznaky
infarktu ale tuto je napísané niečo že infarkt nečeká a je
tam napísané že jednejte rychle super a čo znamená
jednejte rychle čo mám robiť podľa mňa je to celkom
zmätočné to je ako keď urobíš analýzu na debate a nejdeš
dostatočne do hĺbky

B: nie
A: uhm dobre tak pre- uhm presunuli by sme sa vlastne k
prvému celku uhm kde by som rada ti položila pár otázok
o tebe ako o osobe aby som ťa vedela demograficky
zaradiť uhm pochádzaš z mesta alebo z vidieka

A: máš pocit že to čo si teraz videl zmenilo to ako sa v
budúcnosti zachováš keby si videl niekoho kto má infarkt

B: mesto

B: však asi áno kus hej lebo však uhm zdôrazňuje to
celkom podľa mňa výrazne že treba jednať rýchlo len to
je také že ja stále si musím dohľadať že čo znamená
jednať rýchlo

A: koľko máš rokov
B: 22

A: uh-huh uh-huh

A: pracuješ alebo študuješ

B: že čo znamená infarkt a neviem či by som si to
dohľadal podľa mňa že na 99% nie ale keby som už
náhodou videl v telke že toto je infarkt takto to vyzerá a
tuto mám že jednajte rýchlo tak hej no ale však záleží od
toho že v akom kontexte by som to videl keď to vidím
tuná v takomto sterilnom kontexte a mám dosť času aby
som si to hĺbkovo preštudoval tak okej keby som to videl
v telke je to 20 sekundový šot alebo keby som to videl v
novinách v novinovom časopise tak to zrejme iba
preletím uhm lebo je tam strašne veľa textu a nie je to
vôbec akože zaujímavý leták podľa mňa fialová farba
nepôsobí tak že by ma zaujala podľa mňa je dosť uhm
fádna uhm nevystupuje alebo že po anglicky catch
someone's attention nijako ma neupúta

B: študujem
A: a najvyššie dosiahnuté vzdelanie
B: stredné stredná škola
A: mhm teraz by som ti ukázala informačný materiál ku
prvej kampani a keď si ho dostatočne pozrieš daj mi
signál alebo mi daj vedieť a presunieme sa k otázkam
ohľadom tejto kampane môžeš si to preštudovať prečítať
pozrieť
((dlhšia pauza))
B: dobre

A: ((prekrýva sa)) jasné a čo si si najviac zapamätal z
toho čo si videl

A: máš pocit že si si dostatočne prezrel ten materiál

B: jednaj rýchlo Milan

B: mhm

A: dobre dobre

A: dobre tak ako na teba to čo si videl pôsobilo ((pauza))
čo je prvý dojem z toho materiálu ktorý máš

25

B: čokoľvek to už môže znamenať

Výskumníčka je v rozhovoroch označená iniciálou A. Respondent je označený iniciálou B.
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A: uh-huh zmenil sa nejakým spôsobom postoj ku
pomoci pri infarkte u teba

B: ((pauza)) že informačne je podľa mňa že v poriadku
ale spracovanie absolútne nepríťažlivé pre mňa môže byť
príťažlivé pre iných ľudí ale že pre mňa je nepríťažlivé
uhm encyklopédie podávajú túto tému omnoho
zaujímavejšie ako je tuná v letáku ten leták ja viem že je
to zrejme byrokratická povinnosť alebo že podľa mňa že
dosť veľká časť toho letáku je zabratá iba logami
spoločností ktoré alebo celkovo inštitúcií ktoré podporujú
tú kampaň čo mne je že skoro ukradnuté to nijako
neovplyvňuje že či tá kampaň ma zasiahne alebo nie
zároveň je podľa mňa dosť výrazné miesto zabraté aj
vysvetlením že táto kampaň je súčasťou toho a toho celku
európskej iniciatívy znova pre mňa absolútne nezáživné
uhm keď tak však nech to je malými písmenami alebo
nech to je neviem akokoľvek aj informačne je podľa mňa
že slabá tá kampaň uhm mi nedáva odpovede na tie
kritické otázky ako jednať rýchlo ako rozpoznať infarkt a
to ja si myslím že to je že ak je cieľ kampane iba zvýšiť
povedomie o infarkte super to tam je podľa mňa relatívne
dobre vysvetlené ale nijako neovplyvňuje to čo by som
potom mal ja robiť keď to ((nepočuť))

B: uhmm
A: si hovoril že by si asi jednal rýchlejšie ale máš teraz
nejaký iný pocit alebo máš nejaký iný postoj ku ku takej
situácií hypotetickej keby nastala
B: nie uhm ono je to také že skôr opakovanie uhm
A: uh-huh
B: tak asi by som vedel že približne že keď je infarkt že
mám volať záchrannú viem asi čo znamená infarkt viem
asi že čo je čo je problematické pri infarkte že čo tým
vzniká stále neviem že ako by som ten infarkt mal riešiť
okrem toho že by som volal zdravotnú službu
A: uh-huh
B: aj tak by som jednal rýchlo prepána neviem to je že
jednať rýchlo je dosť tautologické hej že uhm ((pauza)
aspoň teda pre mňa mnoho ľudí podľa mňa by mohlo
panikáriť a to je zlé a teda keď im to takto povie ten leták
jednajte rýchlo je super pre mňa asi nie nezmenilo to
nejako môj postoj

A: uh-huh
B: alebo teda že moju znalosť toho skôr nie že čo by som
mal robiť no čo by som robil tiež neovplyvňuje asi nijako

A: a pôsobí na teba tá kampaň dojmom že bežne ľudia
dokážu rozpoznať infarkt a zareagovať

A: dobre tak by sme si teraz ďakujem teda za odpovede
teraz by sme sa presunuli k ďalšiemu k ďalšej kampani

B: nie

B: nech sa páči

A: máš pocit že väčšina ľudí by to vedela z tohto tu

((pauza))

B: z tohto určite nie
A: uh-huh

A: môžeš si znova pozrieť tento materiál a keď budeš
mať pocit že si oboznámený zo všetkým, čo tam je tak mi
môžeš opäť povedať a spýtala by som sa niekoľko vecí

B: alebo teda znova že záleží od kontextu ja nemám
žiadnu šajnu o tom aká je vzdelanosť ľudí čo sa týka
infarktu

B: a ide o to že ja mám teraz čas na to aby som sa s tým
zoznámil a potom to dávaš odo mňa preč alebo to môžem
mať pred sebou a rozprávať o tom

A: z toho čo si videl iba máš nejaký pocit že to hovorí že
ľudia bežne dokážu rozpoznať infarkt

A: na začiatku to dám od teba preč aby som zistila čo si si
zapamätal a neskôr ti to môžem znova ukázať

B: ((prekrýva sa)) uhm hovorí to skôr o tom že

B: dobre

A: a pomôcť

((pauza))

B: nevyjadruje sa to k tomu podľa mňa

B: tu je niečo napísané ty vole tak to je strašne slabé to je
(pauza) neviem nechce sa mi to študovať to je môj akože
pocit z toho nech sa páči

A: uh-huh uh-huh
B: hmm na jednej strane by sa dalo povedať že tým že
hovorí že iba jednajte rýchlo tak to ako keby predpokladá
že ľudia tomu rozumejú zároveň to môže byť že v pohode
toto je iba jedna časť z nejakého celku tej kampane a v
ďalších častiach toho celku sa vysvetľuje že čo sú
príznaky ako jednať rýchlo

A: uh-huh
B: zapamätal som si z toho teda povedz otázku najprv asi
A: tak čo je najvýraznejšie čo si si zapamätal
B: najvýraznejšie že to je strašne neestetické a hnusné
doslova by som až tak povedal podľa mňa to je príšerné
toto je robota základného grafika niekde na základnej
škole uhm to že že vyzerá to ako nejaký že reklamný spot
v žilinsko-bytčiansko alebo v nejakom že treťotriednom
magazíne to je neskutočne nechutný font uhm (pauza)
mne je z toho úplne dobre že ten pančlajn je podľa mňa

A: jasné
B: okej neviem na to úplne odpovedať
A: uh-huh aa dobre je ešte niečo čo by si chcel ku tejto
kampani dodať
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že okej ale informačne absolútne nedoladené uhm podľa
mňa chceli dať príliš veľa vecí na jeden papier uhm to že
sa nachádza tuna porovnanie s nedoporučujeme a
doporučujeme kde ja nedokážem rozoznať čo je tam
napísané to je podľa mňa že taká chyba ak za toto niekto
zaplatil desať eur tak by ľutoval a mal by ľutovať to je
príšerná kampaň úplne príšerná a ma to znechucuje
znechucuje ma že to za moje peniaze si niekto kúpil niečo
takéto

B: podľa mňa že ten leták s to... s tým nič nemá spoločné
ako ja dokážem ovplyvniť mieru svojho solenia uhm ten
leták je proste že (pauza) vizuálny smog to to nepredáva
žiadne informácie čiže neovplyvňuje to
A: keď nabudúce budeš soliť jedlo je niečo z tohto letáku
čo možno ovplyvní to solenie
B: uh-huh spomeniem si na tie dve červené lyžičky a
usmejem sa že musel som to vidieť

A: dobre čo je podľa teba hlavným posolstvom tejto
kampane

A: a posolíš to jedlo nejako viac alebo menej

B: mám opatrne zachádzať so soľou aj keď to nie je jed a
to je všetko vlastne tam nič iné nie je na tomto letáku
pretože po tom čo som si prečítal tú pančlajn už som
nečítal ďalej lebo ma bolelo čítať to krvácali mi oči fakt
toto je príšerné možno že som dneska veľmi kritický ale
nebavilo ma to ani ani len pozerať na tie hnusné zelené a
červené lyžičky ktoré som naposledy videl keď som mal
tri roky a kŕmila ma nimi mama fuj (pauza) ako je možné
že toto niekto vypustí von toto na základnej škole by som
nespravil ako projekt do školy fakt nech sa páči

B: nie aboslútne posolím tak ako som to vždy solil ja
nesolím tak budem to nesoliť ako som to vždy nesolil
(pauza) a nie na základne mojich preferencií ale na
základe toho že toto nijakým spôsobom sa ne nevryje do
mojej pamäte len ako zlý vtip
A: dobre ďakujem za ďalšie odpovede teraz budeme
pokračovať
B: ja teda nechcem chcel by som ešte dodať také že
nechcem nechcem sa dotknúť tých ktorí robili tento tento
leták a tých ktorí to schvaľovali ja som tiež v živote
urobil veľa takých vecí ktorých som si myslel že sú v
poriadku nakoniec v poriadku vôbec vôbec neboli
(pauza) ale tu by som bol trošku viac kritický asi by som
chcel aby bola inštituciálna komunikácia dobrá že ak je
nejaký priestor na chybu tak okej ale je to akože celkom
silný trouble shooting aby to upravili tak som bol kritický

A: máš pocit že to čo si práve videl nejakým spôsobom
ovplyvnilo to ako budeš soliť v budúcnosti
B: uhm možno ma to nahnevalo aby som solil viac je to
podľa mňa príšerná uhm neovplyvnilo vôbec iba mám
negatívny pocit že som to musel vidieť
A: je niečo čo ťa na tejto kampani oslovilo

A: dobre dobre uhm je ešte niečo ďalšie čo chceš k tejto
kampani dodať

B: ((smiech)) estetické prevedenie podľa mňa to je čistá
kreativita niekoho kto si povedal hmm ako znepríjemniť
čitateľovi život neviem teda kde sa to nachádza dúfam že
nie na billboardoch radšej by som bol keby sa to
nachádzalo niekde v sejfe uhm v tmavej miestnosti kde to
nikto v živote už neuvidí

B: už to dajte preč

A: a podľa toho čo si teraz videl, ako podľa teba solí
väčšina ľudí

A: tak ďakujem za odpovede pôjdeme na tretiu poslednú
kampaň a po prehliadnutí tohto letáku opäť ti k nej
položím niekoľko otázok hej ((pauza)) môžeš si pozrieť
tento leták alebo tento materiál tak aby si to považoval za
dostatočné

B: červenou lyžičkou

((pauza))

A: myslíš si, že na základe toho, čo si videl väčšina ľudí
považuje nadmerné solenie za nezdravé

B: prečo toto je na prvej strane
((pauza))

B: podľa mňa väčšina ľudí solí ako im chutí očividne to
niekomu prekáža a myslí si že je to zlé okej na základe
asi nejakých výskumov a uhm podľa toho koho vidím a
čo vidím na tomto obrázku sa nadmerné solenie zrejme
netýka Prahy a veľkých miest ale skôr nejakých dedín
alebo čo lebo uhm ((pauza)) toto proste je materiál ktorý
je z nejakých dedinských novín to akože nie je to by
nikto nevytlačil podľa mňa v mestských novinách
((pauza))

B: vau to je aká škoda kde sa toto nachádza takýto leták
to je akože vytlačený leták ktorý niekto dostane do ruky
alebo čo to je
A: aj
((dlhšia pauza))
B: uh-huh

A: máš na základe tohto materiálu pocit že dokážeš
ovplyvniť mieru tvojho solenia na základe toho čo si
videl

A: máš pocit že si si to pozrel dostatočne
B: jo

B: nie
A: uh-huh tak čo podľa teba je najvýraznejšie na tom čo
si videl čo si si zapamätal

A: ((prekrýva sa)) že dokážeš soliť zdravšie
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B: že si viem celkom dobre asociovať tak že v mojom
prípade a mám celkom veľký strach zo smrti tak si viem
celkom dobre asociovať že niečo také ako rakovina a
zvlášť že zbytočná rakovina čo sú tieto tri druhy rakoviny
ktoré sú opísané v letáku uhm keď si to viem zasociovať
so svojimi blízkymi alebo so sebou a s tým utrpením
ktoré s tým prichádza tak celkom ma aj by som jednal no
že je to celkom dobre to pôsobí na mňa akože
vystrašujúco

B: to že mi to vysvetlí jasne ako sa mám zachovať že v
prípade rakoviny slepého čreva či hrubého čreva či čo to
tam je hrubé myslím tam je napísané a pri každom pre
každú z týchto rakovín sú napísané dva kroky ktoré treba
spraviť ehm pri rakovine hrubého čreva je to včasná
diagnóza a nie a prevetnívna prehliadka nie je všetko že
toto sú tie dve veci ktoré ja mám spraviť aby som ju
nemal teda dohodnúť si u lekára aby mi to vy vyčekoval
v prípade ďalších nanešťastie alebo našťastie našťastie
skôr sa ma netýka tak sú jasne popísané veci ktoré treba
spraviť a spravenie ich nezaberie veľa to je jeden večer
podľa mňa teda zavolať lekárovi aby ma skontroloval a
aby som dostal očkovanie a proste môžem zachrániť svoj
život a život svojich blízkych (nepočuť) veľa utrpenia

A: a čo je to hlavné zdelenie tejto kampane podľa teba
posolstvo hlavné posolstvo čo to tebe povedalo tvojimi
slovami
B: však že tri najčastejšie druhy rakoviny a že možno to
nie sú najčastejšie ja som to tak pochopil z toho letáku
((pauza)) sú rakoviny na ktoré sa nemusí zomierať a ak sa
budú nasledovať nejaké relatívne jednoduché kroky tak
sa dá predísť tomu bordelu ktoré rakovina vie vyvolať tie
relatívne jednoduché kroky sú tam aj podľa mňa okej
opísané aspoň heslovito ja som to nečítal lebo je to podľa
mňa že škoda že na biely podklad dáme sivý text to
neviem koho napadlo mňa z toho bolia oči úprimne ale
okej ((pauza)) ale hej no že ak chodí človek na
preventívky ak bude si ohmatávať prsia a bude uhm
((pauza)) neviem čo tam bolo napísané tak vie predísť
rakovine to je super

A: uhm
B: takže to je urobiť mi to do list je dôležité
A: uh-huh na základe toho čo si videl ako pristupuje
podľa teda tohto mateirálu k prevencii pred rakovinou
väčšina ľudí vieš to určiť
B: tak však dalo by sa to hypotetizovať ale nechce sa mi
úplne neviem či je to úplne dobrá otázka
A: takže nie je tam

A: takže máš pocit že vďaka tomu čo si práve čítal môžeš
mať väčšiu kontrolu nad tým či ochorieš na rakovinu

B: no však ja to n- tak však je tam jasne popísané že
ľudia ktorí nemusia zomierať na rakovinu zomierajú na
rakovinu na druhú stranu uhm nechce sa mi o tom
hypotetizovať oni môžu mať iné dôvody na to že tam
môže byť akože nejaký širší problém nedôvery v
lekárstvo neviem nepáči sa mi táto otázka moc

B: áno absolútne
A: alebo skôr že či podľahne rakovine niekto z tvojich
blízkych alebo ty

A: uh-huh je niečo ešte ďalšie čo by si chcel dodať k tejto
kampani

B: ja určite a moji blízki tiež pravdepodobne by som ich
o to žiadal aby išli

B: to je super kampaň len nech nedávajú alebo teda že
možno že to iba tuná vyzerá tak na tomto ale toto sa mi
ťažko číta toto je také podobné písmo pri rakovine
tlustého střeva toto mi príde dosť sivé na bielom a ťažšie
sa mi to číta toto inač tieto obrázky ma moc nezaujímali
ani som to nepozeral skôr ten informačný materiál bol
strašne dobrý úplne chválim toto je podľa mňa že celkom
hlú- aj toto je podľa mňa že také čudné ale toto je podľa
mňa že celkom škoda obrovská toto by mohlo byť aj
zaujímavejšie urobené ale škoda je že obrovskú časť
letáku zaberá že kto robí tú kampaň a tuto tuto dole je že
nepodceňujte prevenciu rakoviny to je to najd- podľa
mňa že najdôležitejšie čo je z celej onej z celého prvého
listu to je malé a je to sivé na bielom podklade

A: uh-huh takže máš pocit že prevencia alebo tá
informácia ktorú ti tá kampaň ponúka je efektívna
B: veľmi podľa mňa je to veľmi dôležitá informácia
úplne on point toho čo asi chcú dosiahnuť a teda aby
ľudia s... nehazardovali so svojim životom a lenivosťou a
aby navštívili svojho lekára alebo sa vyšetrili sami alebo
čo
A: uh-huh máš pocit že to čo si práve videl zmenilo ako
sa v súvislosti s prevenciou rakoviny zachováš v
budúcnosti
B: myslím že hej

A: uh-huh
A: a ako sa zachováš v budúcnosti
B: škoda prečo však tuná dajte tú Európsku úniu pod
tento veľký vzkaz nebude to brať pozornosť čitateľom
lebo však to je ešte ďalšia vec celý leták je relatívne
čierno biely alebo že tam to nehrá farbami a zrazu je tu
Európska únia integrá- integrovaný operačný program a
ešte nejaký bazmeg ktorý ministerstvo zdravotníctva a
žiari to farbami a úplne mi to berie pozornosť preč od
vecí ktoré sú dôležité a to je tuná nepodceňujte prevenciu
rakoviny

B: ohmatám si prsia keďže sa ma netýka krčku maternice
tak si nebudem maternicu hmatať a hrubé črevo tak to
(nerozumieť) vyšetruje ja som skôr ešte to má taký
presah mňa sa týkajú rakoviny kože lebo na to trpela
trpela moja babka a ja generačne vychádzam ako ten
ktorý na to bude trpieť tiež tak by som si asi dohodnem
preventívku u lekára
A: uh-huh a čo z tej kampane je pre teba ten hlavný
impulz že sa zachováš inak

A: uh-huh
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B: to je podľa mňa chyba to kto dizajnoval to zbytočne to
že hazarduje s tým že ľudia (ne)budú pokračovať na tú
dobrú druhú stranu kde sú tie informácie

spôsoboch ako prestať fajčiť alebo pomôcť vašim
blízkym prestať fajčiť klikne sem tak asi by som si to aj
klikol to by bolo celkom príjemné

A: uh-huh dobre a to je všetko čo dodáš k tejto kampani

A: máš pocit že to čo si videl nejako zmení tvoje
správanie v súvislosti s fajčením

B: tak tak
B: ((pauza)) možno neviem to úplne ohodnotiť teraz je to
celkom dosť do budúcnosti ale ((pauza)) tak že dôvody
pre ktoré fajčím sú že uhm ((pauza)) je to príjemné raz za
čas a teda nie úplne som asi cieľová skupina tejto tu tejto
tejto kampane a teda uhm ((pauza)) neviem či to ma
ovplyvní v budúcnosti že si zapálim jednu ((nepočuť))

A: dobre ďakujem za tieto odpovede uhm toto je vlastne
posledná kampaň o ktorej dns budeme hovoriť
B: dobre
A: uhm (pauza) možno by som ešte ukázala jeden
dodatočný materiál ktorý ma zaujíma ako hodnotíš

A: pôsobil ten spot na teba dojmom že ľudia bežne
dokážu prestať fajčiť

B: môžem ísť na toaletu
B: pôsobil ale podľa mňa nesprávne podľa mňa to
pôsobilo ako tuna je tu fajčite je to zlé urobte toto a
prestaňte fajčiť a je to všecko okej podľa mňa to tak nie
je fajčenie proste zdĺhavý proces uhm kde mnoho ľudí
práveže vie že by nemalo fajčiť ale nedokáže s tým nič
urobiť a táto kampaň s tým moc neurobila

A: jo
((zastavenie nahrávania))
A: ak súhlasíš že by sme pokračovali v nahrávaní povedz
áno prosím
B: nech sa páči

A: uh-huh máš na základe tohto čo si videl pocit že
väčšina ľudí si myslí že by si mal prestať úplne fajčiť

A: uhm teraz ti ukážem jeden bonusový materiál čo bude
vlastne video

B: uhm znova otázka je hypotetická čo ja viem nevidím
do hláv ostatných ľudí

B: bonusový materiál to je že keď som sa dostal takto
ďaleko ((nerozumieť)) bonusy

A: ale z tohto nie otázka je že či ti toto nejakým
spôsobom indikuje že väčšina ľudí si myslí že by si mal
prestať fajčiť

A: áno
B: že by som ja mal prestať fajčiť že si to väčšina ľudí
myslí neviem tam sú traja týpci v reklame čo ja viem čo
si myslí väčšina

/zvuk videa/
A: dobre tak čo je podľa teba hlavným posolstvom toho
čo si práve videl

A: uh-huh a ako vnímaš problematiku ukončenia fajčenia
po tom čo si videl toto alebo na základe tohto materiálu

B: no menej fajčiť
B: tak ja ju vnímam nejako vnímal som ju už predtým a
mám pocit že že mali by sme byť možno viacej pozitívni
pre to rozhodnutie prestať fajčiť mnohokrát ľudia sa
nechajú že buď to nevnímajú a hovoria že to nie je ich
problém alebo že keď už aj chcú tak potom že štyrikrát
skúšajú prestať a neprestanú tak sa nechajú s tým
znechutiť tým že to malo taký dobrý vibe tak by som tak
to vnímam celkom tak pozitívne že a prestaňte fajčiť
kamaráti všecko bude dobre uhm že to je podľa mňa
dobré posolstvo toho ja vnímam fajčenie a prestávanie
fajčiť ako relatívne zdĺhavý a psychologicky strašne
náročný proces a podľa mňa to je nie úplne dobre
predostreté v tej reklame tá reklama akože si išla nejakú
inú paralelnp líniu

A: uhm čo si si zapamätal
B: ((smiech)) že kouření je jako výfuk chodící
A: ((smiech))
B: že mám menej fajčiť iba že mám pomôcť priateľom
nefajčiť že fajčenie ma neurobí lepším človekom
A: ako to celé na teba pôsobilo
B: tak z rýchlika uhm zároveň to podľa mňa iba
zopakovali trikrát tú istú vec a nepovedali že že prečo nie
a prečo hej keďže ja niesom Čech a nepoznám tých ľudí
tak pre mňa to nejak nepôsobí to na mňa nejako dôležito
keď to povie niekto slávny pre mňa je to ako keby to bol
hocikto na ulici uhm čiže pre mňa to bola len trikrát
zopakovaná veta nefajčiť nefajčiť a nefajčiť

A: uh-huh zmenilo to nejakým spôsobom tvoj osobný
postoj k fajčeniu
B: mňa sa to asi netýka úplne

A: je niečo čo ťa na tejto kampani oslovilo alebo na
tomto krátkom spote

A: uh-huh
B: vieš že však keď si zapálim raz za mesiac alebo raz za
pol roka alebo koľko tak však asi chcú aby som nefajčil
vôbec na druhú stranu čo ja viem

B: príjemná hudba uhm čo rýchla a také že punchy
nefajčite možno by som si to tom našiel niečo viac keby
to bolo keby mi tam niekto odkázal že ak chcete o
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A: dobre je ešte niečo čo chceš k tejto kampani dodať k
tomu ako si ju vnímal

Rozhovor 2: Respondentka E
A: takže ak stále súhlasíte s tým že tento rozhovor bude
nahrávaný prosím povedzte áno

B: nie
A: uhm tak to bol už úplný záver ďakujem za všetky
odpovede je ešte niečo čo chceš všeobecne dodať
povedať

B: áno
A: v tomto rozhovore by som chcela teda zistiť niečo viac
o tom ako na vás pôsobia vybrané zdravotné kampane
respektíve vizuály a audiovizály ku kampaniam uhm
začneme najskôr úvodom v ktorom sa mi krátko
predstavíte potom budú štyri celky zamerané na
jednotlivé kampane a napokon záver predtým než
začneme by som vás ešte rada upozornila že počas
rozhovoru si ja budem robiť poznámky ale pokiaľ budete
chcieť čokoľvek povedať uhm tak mi môžte naznačiť a
vstúpiť do toho môžte pokojne hovoriť uhm naša
konverzácia by mala byť úplne voľná takže môžete
hovoriť čokoľvek chcete kedykoľvek chcete v tomto
rozhovore neexistujú správne a nesprávne odpovede a ak
sa pri niektorej otázke alebo téme budete cítiť
nekomfortne a nebudete chcieť odpovedať tak môžmôžte mi to naznačiť a nikdy nemusíte odpovedať uhm
ešte pred tým ako začneme s rozhovorom máte nejaké
otázky

((pauza))
B: nie
A: súhlasíš s tým aby som teraz zastavila nahrávanie
B: dajme ho preč

B: nie pochopila som
A: dobre ďakujem takže začneme uhm takým krátkym
predstavením to by som vám položila pár otázok o vás
ako osobe aby som vás dokázala spätne zaradiť akože
demografické charakteristiky uhm odkiaľ ste z mesta
alebo z vidieka
B: z vidieka
A: koľko máte rokov prosím
B: 51
A: uh-hm a pracujete momentálne
B: ako asistentka v advokátskej kancelárií
A: uh-hm a aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie
B: uhm stredoškolské s maturitou
A: uh-hm ďakujem teraz už teda prejdeme ku prvej
kampani uhm ja vám ukážem vizuál a keď budete mať
pocit že ste si ho dostatočne prezreli tak vám ku nemu
položím niekoľko otázok môžte si ho pokojne priblížiť
oddialiť takto a prečítať tak ako ako aby ste sa sním
oboznámili a máte vlastne čas koľko chcete
((pauza))
B: potom sa to dá takto pozrieť
A: uh-hm
((pauza))
B: ďakujem prečítala som si to
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A: uh-uh dobre ďakujem tak na úvod by som sa spýtala
že čo je podľa vás hlavným posolstvom tejto kampane čo
ste si z nej zobrali alebo z toho čo ste z nej videli tak

B: určite nie
A: uhm je nejaký dôvod prečo si to myslíte konkrétny

B: uhm z toho čo som videla v podstate boli popisované
príznaky infarktu uhm zaujímavé je to tá konštatácia že
treba podať prvú pomoc do tých troch štyroch hodín že
vtedy je to najúčinnejšie avšak skôr mi chýba ak by to
malo byť súčasťou nejakého letáku že nikde napríklad nie
je uvedené číslo prvej pomoci

B: uhm nemyslím si že toto tento leták obsahuje nejaký
návod ako podať prvú pomoc
A: uh-hm a je to teda prekážka bola by to pre vás
prekážka

A: uh-hm

B: no

B: je tam obšírne zavolajte rýchlu pomoc uhm je to nutné
všetko

A: že vám chýba táto informácia
B: prekážka ako taká nie ale pokiaľ ten leták má
zachrániť život tak táto informácia tam chýba

A: uh-hm uh-hm a čo je podľa vás hlavným posolstvom
toho materiálu ktorý ste videli

A: uh-hm uh-hm takže by ste vlastne nevedeli ako
((nepočuť))

B: uhm aby sa aby sa ľudia v podstate uhm prestali
nezdravo stravovať to je tá posledná veta ktorú asi si
každý človek všimne ako dôležitú

B: uhm nie z tohoto letáku to nevyplýva a

A: uh-hm áno áno a je to aj to čo ste si zapamätali najviac
alebo že čo ste si celkovo zapamätali

A: áno áno áno ((prekrýva sa))
B: a tým pádom uhm ten ktorý človek si to prečíta tak
nevie na základe toho poskytnúť prvú pomoc

B: uhm celkovo asi áno asi áno tá posledná veta je taká
najdôležitejšia a ešte tá veta ktorá ktorá je vlastne že že
netreba sa báť ak aj niekoho takého človek stretne ale
treba urýchlene volať tú prvú pomoc až na to telefónne
číslo ktoré tam chýba

A: uh-hm dobre ďakujem je ešte niečo ďalšie čo by ste
chceli ku tejto kampani dodať alebo k tomu čo ste videli
nejaké dojmy

A: uh-hm uhm máte pocit že to čo ste práve videli nejako
zmenilo to ako sa v budúcnosti zachováte ak by ste videli
niekoho kto má infarkt

B: uhm nie ďakujem to by bolo asi všetko až teda na to
že ak to má slúžiť na to že sa má zachrániť život tak tam
veľa informácií chýba

B: uhm ((pauza)) nie myslím si že toto ma neovplyvnilo

A: áno dobre ak je to teda všetko tak ďakujem a
presunieme sa ku ďalšej kampani

A: uh-hm a ((pauza)) aký máte z toho celého dojem
možno

B: uh-hm

B: uhm ((pauza)) nezdá sa mi to až také výraz- no pre
starých ľudí sa mi to nezdá až také výrazné že by ich to
uhm ako nejako oslovilo a pre mladých mám pocit že
mladí nebudú čítať všetky tie informácie ktoré sú
uvedené čo sa týka srdca pre tých by to malo byť skôr tak
viac heslovito aby si uvedomili že sa netreba báť ale že
treba proste konať a rýchle už či sami vedia alebo
nevedia minimálne volať rýchle sanitku

A: opäť vám ukážem taký propagačný materiál uhm máte
koľko času potrebujete na to aby ste si ho pozreli môžete
si znova približovať alebo oddiaľovať
((dlhšia pauza))
B: ďakujem už som si to prečítala
A: uhm ďakujem takže táto posledná kampaň uhm čo je
takým hlavným posolstvom ktoré si z nej beriete

A: a zmenilo toto čo ste videli nejak váš osobný postoj k
infarktu

B: uhm hlavné posolstvo je v podstate znížiť príjem soli
uhm z dôvodu lepšieho zdravia a nezaťažovania
organizmu

B: nie
A: a pôsobí toto čo vidíte alebo ten materiál ktorý ste
videli na vás dojmom že bežní ľudia bežne väčšina z nich
dokáže rozoznať infarkt a poskytnúť pomoc alebo to
tento dojem nevyvoláva

A: uh-hm čo ste si možno tak najviac zapamätali
B: uhmmm ((prekrýva sa))

B: uhm ((pauza)) myslím si že to z tohto letáku nejako
nevyplýva a to až reálne keď je človek asi v situácií tak
vie posúdiť že čo by sa že čo sa vlastne s človekom deje

A: môžete aj viac vecí
B: uhm ako úsmevne na mňa pôsobí ten fakt že sa
porovnáva bufetové jedlo nezdravé hranolkové u pani
hranolkovej a potom u pani domácej pretože pokiaľ sa u
pani domácej konštatuje že aj ten druhý pán chodí do

A: áno áno áno uhm zdá sa vám že vďaka materiálu ktorý
ste práve videli by ste potenciálne pri infarkte vedeli
pomôcť lepšie
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bufetu tak nemyslím si že to je nejaká záruka že tam je
menej soli ako u toho prvého ((smiech))

A: uh-hm a podľa toho čo ste teraz pred chvíľou videli
ako si myslíte že solí väčšina ľudí

A: ((smiech)) áno rozumiem a aký z toho celého máte
dojem

B: no skôr si myslím že u pani hranolkovej ako mladí
ľudia určite sa snažia nejako vyvažovať tú stravu ale čo
sa týka vekovej hranice 30 plus nemyslím si že tí sú
ovplyvnení alebo že by ich ovplyvnila nejaká tak- nejaký
takýto leták alebo reklama

B: celé to je fajn ako je to zaujímavé že to osloví ľudí
pretože je to obrázkové a ľudia sa určite akože
neprečítajú si prvú vetu ale budú to chcieť dočítať celé

A: uh-hm uh-hm a hovorí tento leták podľa vás o tom ako
solia ostatní

A: uh-hm
B: ale uhm mne tak osobne napríklad chýba že ak človek
viac solí že aké choroby z toho môžu byť toto je len
konštatovanie že áno je to nezdravé a to vieme všetci že
je nezdravé presálať jedlá ale n... ((pauza)) nemyslím si
že bufet o pani domácej je zdravší ako u pani
hranolkovej

B: uhm ako porovnanie to určite nie je ako to už každý sa
nájde tam kde patrí ale nemyslím si že to funguje ako
porovnanie že že ja neviem že v mestách sa solí viac na
dedinách sa solí menej nevidím to ako porovnanie
A: uh-hm uh-hm a máte na základe tohto materiálu pocit
že dokážete ovplyvniť mieru vášho solenia že by vám to
ponúklo nejaké spôsoby ako znížiť solenia

A: uh-hm uhm máte pocit že to čo ste pred chvíľou videli
nejakým spôsobom zmenilo to ako sa zachováte v
budúcnosti v súvislosti so solením

B: hmmm no na základe tohto materiálu asi nie skôr na
základe tohoto materiálu by ma ovplyvnilo to že človek
rozmýšľa nad tým že nebudeš chodiť do bufetu ale budeš
si doma viac variť a pripravovať jedlo ktoré si človek
bude brať domov alebo respektíve do práce

B: no budem sa snažiť obmedzovať aj keď ja patrím skôr
do toho hranolkového typu že si prisálam druhé jedlo ešte
pred začatím ale samozrejme viem že to je nezdravé
takže snažím sa to vyvažovať tým že uhm solím menej
alebo respektíve používam kvalitnejšiu soľ

A: a budete niečo také robiť aj vy po tom ako ste toto
videli uhm čo sa týka prípravy jedla

A: uh-hm a je niečo také čo vás na tomto oslovilo
špeciálne a máte pocit že na základe toho budete soliť
menej nejaký element tejto kampane či ani veľmi nie

B: uh-hm áno áno určite áno určite určite určite už za tie
roky ma presvedčilo že je zdravšie si pripraviť doma
pretože človek vie z čoho to navarí a uhm tám pádom
obmedzím obmedzím stravovanie v bufetoch

B: uhm ani veľmi nie nie určite nie
A: takže to čo ste práve videli vás až tak veľmi
neovplyvní v budúcnosti keď sa budete rozhodovať
koľko soliť

A: uhm ale nebude to vyslovene teda asi na základe tejto
kampane
B: uhm ako na základe tejto kampane nie ale samozrejme
to pomôže

B: no ako námet je to fajn ale neovplyvní ma to v tom
mojom

A: je ešte niečo ďalšie čo by ste k tejto kampani chceli
dodať akože ako ju vnímate čo je tam dôležité pre vás
alebo tak

A: ((prekrýva sa)) hej vás osobne
B: ponímaní soli pretože je to už na každého vlastnej
zodpovednosti či sa k tomu postavíš tak že ťa ovplyvní
tento leták ale myslím si že to ľudí viac menej
neovplyvní pretože každý vie že je to nezdravé

B: uhm nie ale až teraz napríklad som si uvedomila že u
pani hranolkovej sú nap- nap- napísané srdečné ehm
choroby ktoré z toho vplývajú takže sa mi to zdá také že
to príliš splýva splýva s tým človekom že uhm možno že
keby to bolo v nejakom samostatnom stĺpčeku uvedené
trebárs pod tými presolenými že čo teda človek veľa solí
a ako sa stravuje tak že by to bolo zaujim- také že by to
viac padlo ľuďom do očí ako keď je to splýva s tou
postavou

A: uh-hm uh-hm a vás teda nie
B: uhm ((pauza)) ako určite ma nenapadne keď budem
niečo prisálať v súvislosti s týmto letákom a s tým ako
budem variť
A: uh-hm uh-hm dobre ďakujem uhm ako zmenilo
možno toto čo ste videli alebo čítali váš osobný postoj ku
soleniu ako vnímate solenie teraz nehovorím o nejakom
že či už sa potom rozhodnete soliť alebo nie ale možno
taký celkový postoj k tomu problému solenia

A: uhm dobre je to všetko
B: uhm ďakujem všetko
A: ďakujem tak teraz prejdeme vlastne k predposlednej
kampani uhm je to vlastne takýto dvojstranný informačný
materiál môžete si ho prečítať do tej miery ako vy
považujete za dôležité keď budete mať pocit že ste s nim
oboznámená môžete mi opäť dať vedieť a presunieme sa
k ďalšej sérií otázok

B: uhm áno všetci lekári všetci hovoria že je to nezdravé
ako reálne ľudia to my všetci vieme len nie vždy sa to dá
tak ukočírovať tak že človek si povie že vynechám niečo
na úkor zdravia lebo pokiaľ človek nie je chorý tak stále
si myslí že je to všetko v poriadku

B: uhm ďakujem
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((pauza))

A: uh-hm a možno že môžte sa opäť pozrieť na to že čo
vás tak vás osobne oslovilo z tých z toho čo ste videli

A: ak potrebujete priblížiť alebo tak
B: uhm ((smiech))
((dlhšia pauza))
((nepočuť))
A: nie je to moc malé
B: uhm ((pauza)) uhm nemám pocit že by tam bolo niečo
také úžasné možno že je fajn že je tam tá webová stránka
uvedená aj keď asi tú by som dala v prvom rade na
nejaké do nejakého zvýraznenejšieho rámika pretože veľa
mladých ľudí samozrejme už funguje len na internete tí
starší si to prečítajú lebo tí zase majú radi čítanie ale toto
bolo také že asi čo by mňa napadlo že dať tam viac
informácií že myslite na to a skúste si to prípadne ak
nemáte čas skúste si to prípadne pozrieť na internete

B: nie v pohode
((dlhšia pauza))
B: ďakujem
A: a toto ste videli?
B: nie ((nepočuť))

A: áno áno a máte pocit že niečo z toho čo ste práve
videli zmenilo to ako sa v budúcnosti zachováte v
súvislosti s prevenciou pred rakovinou

A: to je akoby druhá strana toho ((prekrýva sa)) letáku
dajme tomu
B: ((prekrýva sa)) ešte druhá strana áno dobre uh-hm

B: uhmmm to ani nie pretože na niektoré tie preventívne
prehliadky chodím

((dlhšia pauza))
A: uh-hm
B: uh-hm ďakujem
B: ale možno že aspoň človek je taký informovaný že čo
ešte by sa mohlo diať a určite keby som mala ten pocit že
sa v tele niečo deje tak by som sa určite na to zamerala

A: uh-hm uhm takže čo hovoríte na to čo ste práve videli
čo bolo možno také najvýraznejšie posolstvo pre vás čo si
z toho pamätáte

A: uh-hm a zmenilo nejako to čo ste videli váš osobný
postoj k prevencií pred rakovinou

B: uhm najvýraznejšie posolstvo uhm je to informačný
leták je dobrý v tom že okrem toho že teda upozorňuje na
nejaké preventívne prehliadky je podrobne rozpísané na
ďalšej strane že čím je to špecifické kedy treba ísť čo
poskytuje alebo respektíve čo sa garantuje v rámci
vyšetrení jediná vec je tá že pokiaľ tieto letáky budú k
dispozícií len u v zdravotníckych zariadeniach tak si
nemyslím že to ovplyvní ľudí aby si uvedomili ľudí že
treba chodiť uhm skôr také praktickejšie by to bolo
možno keby to ľudia dostávali do schránok ako leták že
by sa vedeli s tým oboznámiť a keď ((je toto)) už niekto z
tej rodiny posunie tak v rámci rodiny si to jeden povie
druhému a druhý tretiemu

B: nie pretože ja prevenciu ako takú uznávam a sama na
ňu chodím
A: a hovorí podľa vás tento materiál podľa vás niečo o
tom ako pristupuje k prevencií väčšina
((pauza))
B: nie nie nie to určite nie tam nejaké tam štatistiky nie sú
takže to nie samozrejme že tak záleží na tom ktorom
človeku aj keď si myslím že veková skupina dôchodcov
určite už nevyhľadáva prevenciu a nechodí k lekárovi na
prevenciu čož je možno že chyba

A: áno áno
B: nemyslím si že je to výhra len v zdravotníckych
zariadeniach je tam síce upozornenie že o všetkom vás
upovedomí praktický lekár ale ja osobne som nebola u
praktického lekára 15 rokov

A: uh-hm máte na základe tohto materiálu pocit že
prevencia pred rakovinou môže byť aj efektívna teda že
vďaka tej prevencií môžeme zamedziť rakovine alebo

B: hlavné posolstvo je to zamerať sa na tie najčastejšie
druhy a prevenciu rakoviny

B: určite áno aj keď si myslím že tak ako sa vyvíjajú
nové postupy nové vakcíny tak veľa ľudí napríklad nevie
že už deti je potrebné očkovať voč- voči gynekologickým
rakovinám že je taká možnosť a z tohoto letáku to
nevyplýva lebo ten je zameraný iba na dospelých ľudí

A: uh-hm čo ste si možno z toho čo ste čítali zapamätali
najviac môžte opäť aj viac vecí

A: a to čo tam uvádza ten leták že máte robiť aby ste
predišli rakovine máte pocit že to naozaj môže pomôcť

B: uhm ((pauza)) určite pomohli určite sú fajn uhm
osobnosti ktoré sú na tej druhej strane letáku ktoré to tak
podčiarkujú že aj oni sa pridávajú k tejto výzve uhm neu- určite ten leták som si prečítala ako taký celý nenevypichla by som tam že niečo tam bolo výrazne
výborné a niečo zlé

B: áno určite áno

A: uh-hm takže čo je podľa vás že hlavné posolstvo

A: dobre ďakujem a je ešte niečo ďalšie čo by ste k tejto
kampani chceli dodať
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B: nie je to je to fajn aj keď teda určite to stačia tie- v
takomto rozsahu ako je pretože ľudia pokiaľ by to 4
strany 5 strán a bolo by to tam podrobnejšie opísané tak
samozrejme že každý to zloží a už to nedočíta takže čo sa
týka rozsahu si myslím že je to dostatočné uhm akurát že
možno že vážne fajn by bolo zvýrazňovať tie webové
stránky aby sa ľudia na to vedeli pripraviť že nie len toto
si prečítame čo je tu uvedené ale pozrieme sa že čo
všetko sa môžeme ešte o tom dočítať

podstate spot jedného človeka ktorý preferuje že áno ja
som prestal tak prestaňte všetci respektíve nezačnite ale
nie nie je tam žiadne konštatovanie iných ľudí že je to
ťažké nie je to ťažké a každý fajčiar kto fajčí vie že je to
ťažké prestať fajčiť
A: uh-hm uh-hm uh-hm a zdá sa vám že vďaka tomuto
materiálu by ste vedeli prestať fajčiť jednoduchšie
B: nie určite nie

A: uhm dobre je to všetko ((prekrýva sa)) čo by ste chceli
k tomuto povedať

A: je ešte niečo ďalšie čo by ste chceli dodať k tomuto
krátkemu spotu

B: to je asi všetko ďakujem ďakujem
B: uhm ak by tento spot je zameraný na to aby ľudia
prestali fajčiť určite si myslím že by bolo zahodno ľudí
povzbudiť že existujú aj iné postupy akože si zapálim a
skončím čo sa týka terapeutov li- lieky nie ale tých
náplastí a viac tú pomoc vyzdvihnúť že ako tým ľuďom
pomôcť ale uhm určite to nikto nespraví tak ako to
spravil pán že si poslednú zapálim a skončím

A: uhm takže ďakujem aj za tieto odpovede a teraz
prejdeme ku poslednej kampani ktorá uhm ktorú vám
ukážem trochu inou formou bude to vlastne krátky spot
B: áno
/zvuk videa/

A: uh-hm dobre je ešte niečo ďalšie čo by ste chceli
dodať

A: uh-hm máte pocit že si to chcete pozrieť ešte raz alebo
môžeme prejsť k tým otázkam

B: nie ďakujem
B: môžeme prejsť k otázkam ďakujem
A: takže v tom prípade toto bola posledná kampaň o
ktorej dnes budeme hovoriť ďakujem za všetky odpovede
ak je ešte niečo čo by ste v tomto momente pred tým než
skončíme rozhovor radi dodali môžte tak spraviť teraz

A: dobre uhm takže ako toto na vás pôsobilo čo tam
podľa vás bolo hlavným posolstvom tohto spotu
B: uhm hlavné posolstvo je ani nie že prestať akože ani
nezačať

B: uhm z tých všetkých štyroch vecí ktoré som videla ako
najvýraznejšou kampaňou s mi javí tá prevencia proti
rakovine a ako najhoršou teda najslabšou sa mi javí tento
posledný spot

A: uh-hm nezačať fajčiť
B: áno

A: a viete to nejak odôvodniť že prečo sa vám tá kampaň
proti rakovine páčila najviac

A: a aký máte z toho dojem
B: uhm ((pauza)) uhm uhm nemyslím si že fajčiarov toto
video príme k tomu aby zapálili poslednú cigaretu zhasli
a už nefajčili

B: pretože uhm tie informácie ktoré tam boli použité sú
neni vytrhnuté z učebnice
A: uh-hm

A: a prečo
B: a je to konštatovanie o tých chorobách je tak
prehľadne spravené že napriek tomu že kto chce tak si to
môže prečítať samozrejme aj na tom internete vo väčšom
rozsahu ale myslím si že keď si prečíta niekto túto
reklamu tak dostatočne si vie spočítať že mám toľko
rokov a treba sa mi nad tým zamýšľať alebo netreba takže
asi toľko

B: nezdá sa mi to také presvedčivé je to proste len
konštatovanie jedného človeka že som sa rozhodol a uhm
toto som síce spravil pre ľudí ale nič z toho nevyplýva že
naozaj skončil
A: uh-hm máte pocit že to čo ste videli nejako zmení ako
sa zachováte v budúcnosti pri fajčení

A: dobre ak ešte je niečo ďalšie čo by ste ((prekrýva sa))
chceli dodať

B: uhm nemyslím si že toto by bol signál ktorý by zmenil
zmenil situáciu že chcem prestať fajčiť

B: ((prekrýva sa)) nie ďakujem všetko
A: uh-hm zmenilo to nejako váš osobný postoj ku
fajčeniu alebo ovplyvnilo

A: súhlasíte teda s tým aby som v tomto momente
zastavila nahrávanie

B: nie určite nie
B: áno
A: hovorí podľa vás táto kampaň o tom ako sa v
súvislosti s fajčením správa väčšina ľudí
B: nemyslím si nemyslím si že je tam nejaké
konštatovanie že ako sa ľudia správajú pretože je to v
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Rozhovor 3: Respondent J

B: moc nie

A: ak stále súhlasíte s tým aby bol tento rozhovor
nahrávaný prosím povedzte áno teraz

A: tak máte ešte čas sa s ním oboznámiť
((pauza))

B: áno
B: no skúsme áno
A: ďakujem v tomto rozhovore by som chcela zistiť niečo
viac o tom ako na vás pôsobia vybrané zdravotnícke
kampane respektíve vizuálne a audiovizuálne materiály k
týmto kampaniam začneme teda úvodom po ktorom budú
nasledovať 4 celky ktoré budú zamerané na jednotlivé
kampane a napokon záver ešte pred tým ako začneme by
som vás rada upozornila že počas rozhovoru si budem
robiť poznámky ale pokiaľ budete chcieť čokoľvek
kedykoľvek povedať pokojne hovorte aj počas môjho
poznámkovania naša konverzácia by mala byť úplne
voľná takže môžete hovoriť čokoľvek chcete neexistujú
správne a nesprávne odpovede vždy mi môžete povedať
ak sa budete pri niektorej otázke či téme cítiť
nekomfortne ak nebudete chcieť odpovedať nemusíte
máte nejaké otázky k výskumu pred tým ako začneme

A: môžem
B áno
A: tak uhm čo ste čo je pre vás najvýraznejší element
toho čo ste práve videli čo ste si najviac zapamätali
B: najviac no nebolo to moc zrozumiteľné
A: tak čo vám možno tak najviac utkvelo
B: že to je niečo o zdravotníctve
A: a viete aj nejak tak konkrétnejšie

B: nie ďakujem porozumel som všetkému

B: že ((pauza)) zachrániť život nejaké rady sú tam že čo
robiť pred infarktom a tak

A: dobre tak by sme prešli na prvú časť uhm čo bude taká
vaša stručná charakteristika rada by som vám položila
zopár otázok o vás ako o osobe tak v prvom rade uhm
odkiaľ ste ste z mesta alebo z vidieka

A: a aký máte z toho vizuálu celkový dojem
B: no nie moc dobrý také dosť zložité je to je tu popísané

B: z mesta

A: uh-hm čo je podľa vás také hlavné posolstvo tejto
kampane

A: koľko máte rokov
B: že čo by sme mali vedieť alebo nejak- to je nejaký
informačný leták o tom čo by sme mali vedieť ohľadom
infarktu a o srdiečku

B: 49
A: uhm pracujete

A: uh-hm uh-hm a čo vás na tom oslovilo
B: podnikám
B: pravdu poviem že nič
A: a aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie
A: uh-hm
B: vy- mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
B: také nevýrazné
A: uh-hm ďakujem pekne tak teraz by sme už prešli ku
samotným kampaniam ukážem vám informačný materiál
ku prvej kampani máte čas si ho pozrieť akokoľvek uhm
dlho budete chcieť a keď budete mať pocit že ste si
materiál prezreli dostatočne uhm dajte mi vedieť a
spýtam sa niekoľko otázok môžte si to zobrať a priblížiť
prečítať preštudovať tak veľmi ako to považujete za
potrebné

A: máte pocit že to čo ste pred chvíľou videlo nejako
zmenilo ako sa zachováte v budúcnosti v súvislosti so
srdcovým infarktom
B: no
A: keby ste videli niekoho kto má infarkt

((pauza))

B: no asi nie myslím si že nie

B: uh-hm

A: uh-hm a prečo

((pauza))

B: ako som povedal sú tu nejaké pokyny ale také dosť
nevýrazné zložité neviem

B: nech sa páči
A: máte pocit že ste si materiál dostatočne preštudovali

A: uh-hm zmenilo to nejakým spôsobom váš osobný
postoj ku rozoznávaniu infartku

B: čo je dostatočne

B: asi nie

A: tak že máte pocit že ste s ním oboznámený
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A: uhm hovorí podľa vás táto kampaň niečo o tom ako
ostatní ľudia sa správajú pri infarkte keď vidia infarkt

B: hej že na jednej strane škodlivá na druhej strane že čo
nám doporučujú lekári a tak

B: no myslím si že nie

A: a čo ste si možno tak najviac odniesli čo vás tak
najviac upútalo z toho

A: uh-hm a zdá sa vám že vďaka tomuto materiálu vďaka
tomu že ste ho teraz videli by ste v budúcnosti vedeli a
dokázali pomôcť pri infarkte

B: no že asi spoločnosť veľa solí a upozorňuje nás na to
aby sa nesolilo

B: no tak to určite nie

A: aký z toho celého máte dojem

A: vedeli by ste čo máte robiť

B: dojem ((pauza)) je to taký informačný leták je troška
lepšie spracovaný ako o tom infarkte ten infarkt bol takže
celkom neni to najhoršie toto

B: nie určite nie
A: a prečo kde je ten problém
B: no neni to nejako dosť vysvetlené jednoducho

A: uh-hm máte pocit že to čo ste teraz videli nejakým
spôsobom v budúcnosti zmení vaše správanie ohľadom
solenia

A: uh-hm

B: nie určite nie

B: je to dosť tak zložito napísané, malé písmená a tak

A: prečo

A: uh-hm dobre ďakujem je ešte niečo ďalšie čo by ste
chceli povedať k tejto k tomuto čo ste videli o infarkte k
tomuto materiálu

B: lebo ja málo solím
A: uh-hm takže máte pocit že sa vás táto problematika
netýka

B: no že podľa mňa by sa to dalo spraviť úplne
jednoducho a lepšie popísať celý priebeh pomoci pri
infarktu toto je také nič moc

B: tak je to informačný leták takže mňa nie lebo málo
solím

A: uh-hm je ešte niečo ďalšie čo chcete dodať

A: uh-hm viete si predstaviť že niekto kto solí veľa po
zhliadnutí tohto vizuálu prehodnotí svoje solenie

B: ani nie
B: uhm ((pauza)) môže sa stať taký prípad ojedinelý že si
to pozrie prečíta naštuduje a zváži solenie áno

A: dobre tak ďakujem za odpovede teraz by sme sa
presunuli ku druhej kampani znova vám ukážem
informačný materiál a keď budete mať pocit že ste si ho
dostatočne prezreli a oboznámili ste sa s ním dajte mi
prosím vedieť a ja vám položím niekoľko otázok

A: uh-hm uhm zmenilo to čo ste teraz videli nejak váš
postoj ku soleniu
B: nie

((pauza))
A: máte pocit že táto kampaň hovorí o tom ako sa uhm v
súvislosti so solením správa väčšina ľudí

A: môžete si to znova takto priblížiť
B: uh-hm

B: áno myslím si že je to tak ako to je nakreslené a
popísané

((dlhšia pauza))
A: a ako to je podľa vás podľa teda podľa vás čo hovorí
táto kampaň o ostatných ľuďoch ako solia

B: no
A: máte pocit že ste sa s vizuálom dostatočne oboznámili

B: no podľa mňa hovorí o tom že ľudia solia dosť a z
toho vznikajú aj rôzne choroby

B: tak ((pauza)) oboznámil áno ((nepočuť))
A: uh-hm
A: uhm môžeme sa teda presunúť na otázky
B: áno môžeme

B: choroby a toto upozorňuje na to aby ľudia čo menej
čím menej solili

A: tak čo ste si z tohto vizuálu tak najviac zapamätali
alebo čo vám tak najviac utkvelo

A: uh-hm takže máte pocit že ten materiál hovorí o tom
že ľudia solia príliš veľa že väčšina ľudí solí príliš veľa

B: tento vizuál ukázal upozorňuje nás na to že aká je soľ
škodlivá

B: ((prekrýva sa)) áno myslím si že áno áno
A: máte pocit že vám tento materiál dáva návod ako soliť
menej ako prijímať menej soli

A: uh-hm
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B: myslím si že áno že môže hovoriť ako doporučuje
dennú dávku soli a koľko by sa malo soliť hej

B: prečo
A: uh-hm

A: takže máte pocit že na základe tohto materiálu
dokážete ovplyvniť mieru vášho solenia zmeniť

B: no lebo-

B: ((prekrýva sa)) no ako som povedal ja ne- nezmením
už nič lebo ja solím málo ale myslím si že kto to zhliadne
mohol by prehodnotiť svoje solenie

A: je vám ta téma ja neviem vzdialená alebo
nezrozumiteľná
B: nie nie nie nie nie je to aj aj zrozumiteľné a jasné ale
asi strach ísť na preventívnu prehliadku

A: uh-hm viete aj tak konkretizovať že v čom je ten kde
je tam ten návod ako soliť menej

A: a ten strach neodbúrala tá kampaň hej
B: tak tuto hlavne keď si človek všimol ((pauza)) všimol
toho pána ktorý solil veľa tak myslím že mal tam nejaký
vysoký krvný tlak a tie rôzne choroby tie otoky rakovina
a ďalšie veci takže asi tak

B: nie
A: takže máte pocit že vám to vlastne nedalo až taký
dobrý návod ako predísť tej rakovine lebo máte nejakú
bariéru tam

A: je ešte niečo čo by ste k tomuto materiálu chceli
povedať ako ho vnímate

B: áno tá kampaň to je viac menej že o tom sa vie
rozpráva sa o tom ale realita je niekde inde no že proste
nemám záujem chodiť na preventívne prehliadky

B: tiež si myslím že by sa to dalo troška jednoduchšie,
krajšie, zrozumiteľnejšie napísať a nakresliť
A: uh-hm dobre ak už neni nič ďalšie nejaký postreh tak
môžeme prejsť k ďalšiemu vizuálu to bude posledný
vizuál vlastne potom nás ešte čaká jeden krátky spot
znova si ho môžete pozrieť je to akoby obojstranný
vizuál kde toto je prvá strana a toto druhá takto je to keď
budete mať pocit že ste sa s materiálom dostatočne
oboznámili môžete mi dať vedieť a ja vám k nemu
položím niekoľko otázok

A: a máte pocit že táto kampaň hovorí o tom ako
pristupuje k preventívnym prehliadkam väčšina ľudí
alebo ostatní ľudia
B: ((pauza)) asi áno
A: a ako podľa tej kampane
B: podľa mňa málo ľudí chodí

((dlhšia pauza))
A: uh-hm a máte pocit že to je aj v tejto kampani
zahrnuté že chodí málo ľudí

B: no môžme
A: môžeme prejsť na otázky

B: no tam boli nejaké tie čísla koľko ľudí navštevuje no a
myslím že to je dosť málo

B: áno
A: uh-hm uh-hm je ešte niečo čo by ste chceli dodať ku
tejto kampani ako na vás pôsobila alebo čo vám povedala

A: takže ako táto kampaň na vás pôsobila čo ste si
zapamätali ako hlavné posolstvo

B. no áno ešte jedna vec je že keď človek ide na
preventívnu prehliadku tak uhm zdravotníctvo je v
katastrofálnom stave chodí od dverí k dverám a nič
nevybaví za celý deň je zničený unavený sedí tam celý
deň možno keby človek sa mohol objednať na určitú
hodinu na konkrétny zásah alebo na konkrétnu
preventívnu prehliadku že vtedy vtedy sa mi budú lekári
venovať tak možno by tam šlo viac ľudí ale takto že
človek celý deň zabije a nič nevybaví nemá chuť tam
človek ani ísť

B: myslím si že toto hlavné posolsvo bolo v tom že
človek by mal chodiť na preventívne prehliadky
zdravotné
A: uhm-hm aký máte z toho dojem
B: dojem no že je tam kus pravdy v tom napísané
A: čo vás na tejto kampani konkrétne oslovilo
B: uhm ((pauza)) že sú tam všetko reálne veci ktoré ktoré
sú v živote ktoré by sa v živote mali robiť teda hlavne na
tie preventívne prehliadky chodiť ale neviem či to veľa
ľudí robí a využíva zdravotnú starostlivosť ktorú by sme
mali robiť okolo toho

A: dobre ďakujem je to všetko k tejto kampani čo by ste
chceli povedať
B: myslím že áno
A: dobre ďakujem a teraz prejdeme vlastne k poslednému
vizuálu toto bude taký krátky spot ktorý vám pustím uhm
teda najskôr vám ho pustím raz ak budete potrebovať
môžem vám ho aj druhýkrát

A: uh-hm uhm zmenilo to čo ste teraz videli nejakým
spôsobom váš osobný postoj ku prevencií rakoviny
B: ani nie

/zvuk videa/
A: a prečo
A: máte pocit že to potrebujete vidieť ešte raz?
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A: uh-hm ďakujem tak toto bola asi posledná kampaň o
ktorej dnes budeme hovoriť teda o ktorej sme hovorili
ďakujem za všetky odpovede ak je ešte niečo čo by ste v
tomto momente radi dodali k hocičomu čo sme preberali
tak môžte

B: nie
A: uh-hm tak čo si myslíte o tejto kampani ako to na vás
pôsobilo
B: tak dobre že prestávajú fajčiť a že majú nejakú
inšpiráciu tí mladí ale ako nebolo to nejaké rozvinuté

B: nie ďakujem

A: čo je také hlavné posolstvo

A: súhlasíte s tým aby som v tomto momente zastavila
nahrávanie

B: no pomôcť tým fajčiarom aby prestali fajčiť

B: áno ďakujem veľmi pekne

A: čo ste si zapamätali najviac
B: najviac som si zapamätal toho Kocába že prestal fajčiť
a pomáha teda je taká inšpirácia tým ostatným že prestal
fajčiť
A: máte pocit že to čo ste videli môže zmeniť ako sa v
budúcnosti zachováte v súvislosti s fajčením
B: ja ako sa zachovám
A: keby ste fajčili ak nefajčíte
B: to ťažko povedať ja nefajčím takže ťažko povedať ja
myslím si že to si musí každý uvedomiť sám že či chce
fajčiť alebo nechce
A: zmenilo to nejakým spôsobom váš osobný postoj ku
fajčeniu
B: ja som ako proste mňa vôbec nepriťahuje fajčenie
takže mne nemá čo zmeniť
A: podľa vás
B: ((prekrýva sa)) ja som nefajčiar tvrdý
A: uh-hm hovorí tá kampaň niečo o tom ako sa správa v
súvislosti s fajčením väčšina ľudí
B: myslím si že ani nie bolo to veľmi jednoducho
natočené
A: máte pocit že vám tá kampaň môže že by vám
potenciálne tá kampaň mohla pomôcť prestať fajčiť to čo
ste videli mohlo by vám to pomôcť
B: myslím si že to bolo slabé slabé ako upútavka slabé
ako niečo dokázať alebo ukázať fajčiarom aby prestali
fajčiť slabý spot veľmi slabý spot
A: viete to aj nejak oddôvodniť že prečo
B: no veď nič tam nebolo také také odstrašujúce alebo
nejaká cigareta zahasená topánkou také dosť slabé
A: dobre ďakujem je niečo ešte ďalšie čo by ste k tejto
poslednej kampani chceli dodať
B: ((pauza)) že tie spoty alebo tie upozornenia proti
fajčeniu fajčiarom by mohli byť ďaleko lepšie ukázať
poukázať na tie choroby hlavne a na to čo čo sa môže
stať po čase všetko asi
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Rozhovor 4: Respondent I

prebiehať tak že ti ukážem hlavný vizuál k tej kampani ty
si ho môžeš pozrieť a keď budeš mať pocit že si s ním
dostatočne oboznámený vieš o čom je že si si ho skrátka
prezrel na nejakú dostatočnú úroveň tak mi povieš a ja ti
k nemu položím niekoľko otázok toto je prvá kampaň
môžeš si ju v podstate preštudovať

A: takže ak stále súhlasíš s tým aby bol tento rozhovor
nahrávaný prosím povedz áno
B: áno
A: takže v tomto rozhovore by som chcela zistiť niečo
viac o tom ako na teba pôsobia nejaké vybrané
zdravotnícke kampane respektíve vizuálne a
audiovizuálne materiály k týmto kampaniam

B: to mám celé prečítať

B: dobre

B: tak asi by som ho neštudoval pretože ma to moc
nezaujíma a je tam dosť tých akože lôg lôg keď je viacej
loga ((smiech)) takže určite sa na tom veľa ľudí nabalilo
si myslím ((smiech)) a tak určite to má niečo do seba ako
zaujímavé tieto reklamy lenže ja to filtrujem

A: tak aby si mal pocit že ako keby si tento materiál
niekde videl tak že ako by si si ho asi tak preštudoval

A: začneme úvodom po ktorom budú nasledovať 4 také
tematické celky zamerané na jednotlivé kampane a
následne záver pred tým ako začneme by som ťa ešte
rada upozornila že počas rozhovoru si budem ja robiť
poznámky uhm ale ak budeš chcieť kedykoľvek
čokoľvek povedať môžeš tak urobiť hocikedy bez ohľadu
na to či ja si práve niečo zapisujem alebo nie uhm naša
konverzácia by mala byť úplne voľná môžeš hovoriť
čokoľvek chceš neexistujú žiadne správne a nesprávne
odpovede uhm vždy mi môžeš povedať ak sa pri
niektorej otázke alebo téme budeš cítiť nekomfortne keby
si nechcel odpovedať nemusíš môžeme otázku preskočiť
uhm ešte pred tým ako začneme máš nejaké otázky k
priebehu výskumu

A: a keby som ti takto povedala účelovo že prosím že či
by si mohol akože pozrieť túto reklamu preštudovať
B: uhm tak by som si to pozrel
A: a môžeš tak teraz?
B: ((smiech)) áno
((pauza))

B: ako dlho robíš tento výskum

B: je to také náučne uhm

A: uhm ako dlho na ňom pracujem

A: máš pocit že si si to tak dostatočne prezrel že si
oboznámený s týmto materiálom

B: áno
B: uhm tak je to o záchrane života
A: ((smiech)) približne pol roka
B: uhm a baví ťa to

A: uhm skús najskôr že pozrieť si ja ti potom k tomu
budem dávať akože konkrétne otázky

A: ((smiech)) hej baví baví

B: takže si to mám prečítať celé ((smiech))

B: koľko respondentov bolo už predo mnou

((pauza))

A: asi štyria zatiaľ môžeme pokračovať

((nerozumieť))

((smiech))

B: je tam dosť takého textu odborného by som povedal že
ja ako chalan z dediny moc neviem tam vyčítať že čo
trošku by som dal ľahšie tie ((pauza)) veci by som to
ľahšie napísal ((prekrýva sa))

B: hej
A: takže najskôr v úvode by som ti rada položila pár
otázok o tom uhm o tebe vlastne ako o osobe takže si z
mesta alebo skôr z vidieka

A: a máš pocit teda že už si si to tak prezrel môžem ti
začať klásť tie otázky

B: som z vidieka máme takú malú farmu a v podstate
moc sa do mesta ani nedostávam

B: uh-hm
A: dobre tak čo ti z tejto kampane tak najviac utkvelo

A: dobre prosím ťa že koľko máš rokov
B: 18

B: tak najviac uhm asi to že ako zachrániť ten život tam
bola hlavná téma

A: uhm študuješ alebo pracuješ

A: uh-hm

B: tak základku som vychodil celú teraz som v druháku a
hádam prejdem

B: a inak asi nič
A: čo si si tak zapamätal

A: uh-hm dobre uhm teraz by sme vlastne už prešli k tým
konkrétnym jednotlivým kampaniam že to bude
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B: že ako zachrániť život že ako predísť infarktu a že
treba volať tú sanitku v podstate a to som vedel aj doteraz

B: tak to že mám volať sanitku tak to viem

A: a vieš povedať že ako predísť tomu infarktu

A: uh-hm

B: to neviem

B: takže ani nie

A: uh-hm a takže v podstate to že máš volať tú sanitku
hej

A: máš pocit že táto tento materiál hovorí niečo o tom
ako koná väčšina ľudí keď vidia niekoho kto má infarkt

B: uh-hm

B: nemyslím si

A: aký máš z toho celého dojem čo si videl ako to na teba
pôsobilo

A: uhm zdá sa ti že vďaka tomuto materálu by si dokázal
pomôcť lepšie poskytnúť lepšiu pomoc

B: tak bolo to na mňa dosť takých ružových farieb
neviem že či to má niečo teraz s tú novú dobu ale viete
dúhové pochody a tak neviem ináč by som to spravil tú
grafiku

B: mám nejaké tie asi 5 kurzov mám vychodených
A: vďaka vďaka akože vyslovene vďaka tomuto
B: vďaka tomuto nie pretože toto ja už dávno viem

A: uh-hm čo je podľa teba také hlavné posolstvo tejto
kampane

A: uh-hm je tam nejaká nová informácia

B: asi zachrániť ten život

B: asi ani nie

A: čo ťa na tom oslovilo

A: uh-hm ((pauza)) a máš pocit že niekomu kto o tom
toľko nevie by to mohlo nejako pomôcť

B: uhm firmy dole
B: tak učite áno treba to rozširovať medzi ľudí aby sa to
dostalo do povedomia ostatných nie len takto v
elektronickej podobe

A: uh-hm
B: že akože fakt sa museli dať buď dokopy alebo vážne
im to vychádzalo dobre

A: hej ale že mohlo by to pomôcť nejakému človeku
ktorý predtým nevedel čo robiť pri infarkte

((pauza))
B: pokiaľ by bol donútený to prečítať tak áno ale podľa
mňa málo ľudí si toto bude čítať

A: máš pocit že tento materiál ktorý si videl nejakým
spôsobom ovplyvní alebo zmení to ako sa v budúcnosti
zachováš keby si náhodou videl niekoho kto má infarkt

A: uh-hm dobre je ešte niečo čo chceš k tomuto vizuálu
povedať

B: keďže už to asi v živote neuvidím tento plagát tak asi
nie

B: kde ste na toto prišli to aj fakt existuje

A: prečo

A: áno

B: lebo ho vidím len teraz

B: ((potichu)) uhm to je asi všetko

A: máš pocit že si to nezapamätáš

A: to bola kampaň Ministerstva zdravotníctva Českej
republiky

B: e e
B: a ty to hodnotíš pozitívne
A: keby si ho možno vídal častejšie pomohol by ti nejako
podľa teba

A: to sa ukáže až keď vlastne spracujem túto prácu

B: hovorím je tam moc odborný text musel by som to
trošku inak sformulovať

B: tak ale tvoj názor
A: a ako výskumník teraz ešte nemôžem mať subjektívny
názor

A: uh-hm
B: a jednoduchšie len také body ľahké je tam dosť no
toho

B: ((smiech))
A: je ešte niečo ďalšie čo chceš k tejto kampani dodať

A: uh-hm uh-hm zmenilo to nejako tvoj postoj
B: už nie
B: k životu
A: dobre tak ďakujem za všetky odpovede teraz sa
vlastne presunieme k druhej kampani

A: k infarktu k rozpoznávaniu príznakov
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((pauza))

B: tak asi veľa ľudí sa k tomu stavia asi že zle solí alebo
veľa solí

A: opäť toto je vizuál ktorý si môžeš proste prezrieť tak
aby si mal pocit že si s ním dostatočne oboznámený a
následne by som sa znova spýtala niekoľko otázok
pokojne si to môžeš priblížiť oddialiť

A: a hovorí to táto kampaň
B: hovorí no že neni to síce jed ale přesto s ní zacházejte
opatrně

((pauza))
A: uh-hm
B: to robil nejaký vážny grafik toto ((pauza)) Pavel Karel
((pousmiatie)) ((pauza)) len strašne pomaly čítam

B: nadmerní přísun soli vás ohrozuje na zdraví je to tam
normálne napísané takže si myslím že na to je tá kampaň

A: to nevadí máte čas
((pauza))

A: a ((pauza)) máš pocit že toto by ti mohlo pomôcť
redukovať množstvo soli

A: môžeš priblížiť

B: ako som už povedal

((pauza))

A: ((prekrýva sa)) dáva ti to nejaký návod ako zdravšie
soliť

B: dajme tomu
B: ja si myslím že návod to nedáva hovorím je tam tá
stála nabídka jídel u toho pána v rokoch to je tam fakt
pekne má peknú gastronómiu peknú kuchyňu s- stála
nabídka jídel u toho Karla sa mi vôbec nepáči a tak aj
vyzerá asi nemá čas nejako variť

((pauza))
A: uh-hm čo je pre teba také hlavné posolstvo z tejto
kampane čo ti tak utkvelo možno
B: hlavné posolstvo je asi to čo hovorí aj Jamie Oliver že
zdravo sa treba stravovať a preto je tam jeden chalan
tučný má nezdravý stravovací návyk jeden chlapec je tak
teda už pán si myslím pán v rokoch je tam taký už uhm
stále si drží formu a je to zdravé jedlo zdravo sa stravuje
a neškodí mu tá soľ keď k tomu má dobré veci

A: uh-hm ((pauza)) je ešte niečo ďalšie čo chceš k tejto
kampani dodať ako ju vnímaš
B: zase veľa textu zbytočne prehnané neviem neprečítal
by som si to len tak niekde na ulici
A: uh-hm a prečo že tam veľa textu hej

A: uh-hm čo si si možno tak najviac zapamätal z toho

A: uh-hm

B: no vyzerá tá grafika jak keby to robil niekto kto sa učil
v Skicári práve a jako môže niekto dať na červený
podklad červené písmo na zelený podklad zelené písmo
je to taká tmavšia zelená no ((pauza)) uhm takže vôbec sa
mi to akože nepozdáva plus ti uhm postavičky teda
vyzerajú dosť zle vyzerajú ako z nejakej učebnice
anglického jazyka čo vo mne evokuje hneď spomienky
na detstvo keď som sa začal učiť angličtinu ((smiech))

B: takže keď je k tomu zelenina alebo čo také zdravé veci
neni o čom tá soľ je fakt dobrá

A: a je možno to grafické prevedenie dôvodom pre ktorý
by si si ďalej nečítal tie informácie

A: máš pocit že to čo si videl zmenilo nejako ako budeš
soliť v budúcnosti

B: je to hlavne taký nie je to hlavný dôvod ale patrí to aj
to tam patrí

B: uhm ja myslím že nie lebo riadim sa tým že ako mi to
chutí a nebudem sa obmedzovať

A: uh-hm uhm a čo je také pozitívne na tejto kampani

B: zapamätal som si z toho asi toľko že keď tú soľ budem
dávať do hranoliek ktoré sú smažené v oleji v nejakom
ktorý tam je týždeň dva mesiac tak to asi nebude to
zdravé ako keď si ju dám povedzme tú soľ na brokolicu a
vtedy to bude akože úplne top

((pauza))
A: uhm-hm zmenilo to nejakým spôsobom tvoj osobný
postoj ku soleniu

B: pozitívne uhm ((pauza)) neviem ani tak ja tam
nevidím nič pozitívne asi iba tá zdraví strava že tam je
trocha toho šalátu

B: mám na to vlastný názor na solenie a myslím že soľ je
dobrá

A: uh-hm dobre je to všetko čo chceš povedať k tejto
kampani

A: a táto kampaň to žiadnym spôsobom nezmenila hej
B: táto kampaň skôr sa sústredila si myslím na to že na to
zdravé jedlo a nezdravé jedlo by som to tak poňal

B: myslím že áno
A: tak ďakujem za odpovede a teraz budeme pokračovať
v podstate poslednou posledným takým vizuálom po

A: uh-hm uh-hm uhm máš pocit že táto kampaň hovorí o
tom ako sa voči soleniu stavajú oststní ľudia
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ktorom ešte bude nasledovať jeden krátky spot ale toto je
teda posledný taký že vizuál

A: že to budeš riešiť neskôr teda
B: ten leták to absolútne neovplyvnil lebo zase tu vidím
Európsku Úniu ja som proti Európe a ne- neriešim takéto
veci ktoré Európska Únia dotuje

((pauza))
B: hm pekný

A: uh-hm uhm zmenilo toto nejakým spôsobom tvoj
osobný postoj ku prevencií

A: to je vlastne posledný materiál je to obojstranný leták
môžeš si ho pozrieť tak ako ty uznáš za vhodné aby si sa
cítil s ním oboznámený opäť keď budeš pripravený
zodpovedať ďalšie otázky tak mi môžeš dať vedieť

B: uhm mojej prevencií
A: ku prevencií rakoviny

((dlhšia pauza))
B: celkovo alebo oproti
B: uhm môžeme sa o tom porozprávať
A: ((prekrýva sa)) nie či sa nejak zmenil tvoj postoj
potom jak ((prekrýva sa)) tebe tebe

A: čo si si tak hlavne odniesol z toho čo si videl
B: tak je to zamerané na prevenciu proti rakovine

B: tak viem že už teraz som zistil že sú tam nejaké
očkovania že sa dajú dať to som nevedel vôbec že sa dá
na to aj prehliadky robiť všetko že to ((neni)) len tak že
zrazu si zmyslím a keď viem že isto ju mám tak idem
idem k doktorovi

A: no
B: a že ako sa tomu vyvarovať no neviem či sa tomu dá
vyvarovať ale akože aby sa na to skôr prišlo treba sa bolo
tam napísané že aj očkovať a všeliaké veci prehliadky
rôzne a aby proste čo najskôr zistili tú diagnózu

A: uh-hm uh-hm
B: že dá sa na to prísť aj skôr

A: čo si z toho možno ty tak najviac odnášaš čo to tebe
hovorí aké posolstvo

A: uh-hm máš pocit že taká prevencia môže byť
efektívna

((pauza))
B: tak určite keď toB: no tak uhm táto reklama môžem to nazvať reklamou
A: že to môže tej rakovine zamedziť z tohto čo si teda
videl

A: no dajme tomu
B: alebo leták

B: áno môže to zamedziť keď sa na to príde včas hovorím
dá sa tomu aj predísť a zabrániť

A: uh-hm
A: uh-hm uhm máš pocit že tento materiál hovorí niečo o
tom ako k prevencií pristupuje väčšina ľudí alebo ľudia
akože okolo

B: uhm tak odnášam si z toho to že je to také spratné do
vrecka že sa to dá skladať a môže sa to ľahko rozniesť
medzi ľudí a ((pauza)) vedia si to všetci aj prečítať a tak
sa zamyslieť nad tým že netreba to podceňovať lebo neni
to len taká choroba ako soplík

B: asi nie alebo hentí dole tí ľudia majú napísané že choď
tam a daj si to skontrolovať a fakt akože treba to riešiť a
takže si myslím že tí sú takí kľúčoví v tomto letáku

A: uh-hm čo si si tak zapamätal najviac
A: uh-hm a hovorí to niečo o tom ako čo to hovorí o tom
ako sa správajú-

B: najviac som si zapamätal žeA: ((prekrýva sa)) alebo čo ti tak utkvelo z toho najviac

B: to že to neriešia a potom prídu za 5 12 a proste už ich
len pochovajú koniec ((nepočuť))

B: že máme rôzne druhy rakoviny a rakovina sa nepýta
rakovina koná

A: jasné takže akoby väčšina ľudí to podceňuje podľa
toho letáku

A: uh-hm máš pocit že po zhliadnutí tohto materiálu sa
zachováš nejak inak v súvislosti s prevenciou proti
rakovine

B: tak akože podľa tých čísel úmrtí čo môžeme vidieť
všetci to podcenili

B: tak to nie ja som mladý chalan ako viem že aj na mňa
to môže prísť ale to budem riešiť až neskôr

A: uh-hm a myslíte si teda a myslíš si na základe tohto
letáku že väčšina ľudí si myslí že prevencia je dôležitá

A: uh-hm a máš pocit že to nejako ovplyvnil aj tento
leták

B: práve že nikto si nemyslí že prevencia je
dôležitá preto vytvárajú takéto letáky preto idú z
Európskej Únie zase peniaze a takýto leták aby ľudia
tomu začali predchádzať lebo málokto si to prečíta a
málokto si z toho niečo zoberie

B: tento leták
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A: a myslíte si že väčšina ľudí si myslí že by ste mali
chodiť na preventívne

B: krátke výstižné
A: uh-hm

B: nemyslím si toto je len taký leták čo nájdete
maximálne u doktora a keď čakáte v čakárni si to
prečítate kde už keď u toho doktora ste tak už je neskoro
pretože ste to mali zbadať skôr ten leták

B: akože nenaťahovali to málo textu a vystihli tú podstatu
toho čo chcú dosiahnuť touto kampaňou
A: uh-hm

A: uh-hm uh-hm je ešte niečo ďalšie čo k tejto kampane
chcete dodať

B: síce trošku také pritiahnuté za vlasy by som povedal
neviem či sa mám smiať či plakať z toho videa ale ako
podstatu vystihli

B: vždy sú tam nejaké tie logá zastrešené firmy ktoré to
celé na seba v podstate spádajú väčšinou vidíme že tie
firmy sa opakujú takže za tým niečo bude neviem nezdá
sa mi to moc trebalo by to preveriť

A: uh-hm čo si si tak najviac zapamätal
B: že kouření to je jak chodící výfuk

A: uh-hm je to všetko alebo chcete k tejto kampani dodať
niečo

((smiech))

B: chcel by som zistiť či tento ((nepočuť)) čo tu je na
začiatku či sa dal akože dobrovoľne odfotil alebo to len
tak niekde že že či má na to súhlas teda či oni majú
súhlas od neho

A: uh-hm uhm čo je také hlavné posolstvo pre teba z tejto
z tohto spotu
B: hlavné posolstvo akože tí ľudia čo kouří nebo fajčia že
by mali akože prestať si myslím

A: hej
A: a prečo
((pauza))
B: pretože kouření vás lepším neudělá
B: inač akože pekný leták graficky už dobre urobený
lepšie ako tí pred tým hovorím aj tá spratnosť do vrecka

A: uh-hm

A: uh-hm

B: a aj to poslední típnutí on to tam škrkol hento zahodil
a to už to už môžeme vidieť také ten prvý náznak toho že
chce prestať že to nedofajčil celé

B: neviem či si to ostatní ako tak všímali že toto sa dá aj
tak zrolovať ale ja ja som to postrehol dosť

A: uh-hm
A: hej ((pauza)) dobre je to všetko k tejto kampani alebo
chcete dodať ešte niečo ďalšie

B: zašliapol to koniec fajka zhasla ende šlus

B: ja už myslím že som povedal čo som mal

((smiech))

A: dobre teraz vlastne prejdeme na poslednú vlastne takú
ukážku kampane a tentokrát to bude taký krátky spot

A: uhm ((pauza)) máš pocit že to čo si videl nejako
zmenilo to ako sa zachováš v súvislosti s fajčením

((pauza))

((zvuk videa))

B: tak ak sa vám môžem priznať mám 18 rokov ako som
povedal nikdy som nefajčil ani sa fajčiť nechystám čiže
táto reklama pre mňa nemala žiaden význam ale si
myslím že nejaký tuhý fajčiar tiež to nemá pre neho
nejaký význam lebo to má len 30 sekúnd to mu do duše
nevstúpi to má len 30 sekúnd to len preklikne jak
reklamu a ide ďalej

A: ja vám tento spot prehrám vlastne na začiatku raz a
keby ste potrebovali tak pokojne znova

A: možno keby si niekedy v živote mal príležitosť fajčiť
ovplyvní to nejako to čo si teraz videl

B: ako na maturite hej
A: uh-hm

B: uhm viem že fajčenie je tvrdá závislosť a skúšajú to už
hociako a s fajčením sa nikdy nedá skončiť dá sa iba
stopnúť pre fajčiara

((zvuk videa))

A: uh-hm

A: chcete si ten spot pozrieť ešte raz

B: nikdy nedokáže on to len úsek nejaký dokážu vydržať
nefajčiť potom znova začnú fajčiť

A: sekundu ja to len nájdem
((pauza))

B: hej ale v lepšej kvalite ak by sa dalo a na full screen
A: uh-hm zmenilo toto nejako tvoj postoj ku fajčeniu
((zvuk videa))
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B: uhm ani nie nechcel som fajčiť už ani nechcem po tej
reklame to sa nezmenilo

A: hej
B: táto reklama teraz odsudzuje od teraz ju odsudzujem

A: hovorí to podľa teba niečo o tom aký má postoj ku
fajčeniu väčšina ľudí

((smiech))

B: uhm tak môžeme vidieť za posledné roky že fajčenie
sa znižuje stále takže asi pre to niečo robia či už médiá a
nejaké organizácie a vidíme že aj v reštauráciách je už
zákaz fajčenia a pomaly sa to fajčenie stráca kedysi to
bolo také in by som povedal teraz už keď niekto fajčí ho
skôr odsudzujú ako je za šéfa

A: že že sa ti zdá taká nepravdivá hej

A: uh-hm a z tejto kampane podľa teba nejako vyplýva že
koľko ľudí fajčí alebo koľkým sa podarilo skončiť

B: moje poslední típnutí bude už asi len že fakt netreba
fajčiť pretože ste jak chodící výfuk ((smiech))

B: tak tu vidíme že podarilo sa jednému nevieme či sa
podarilo ale skončil to a inak nie

A: dobre ďakujem toto vlastne bola posledná kampaň
ktorú dnes budeme preberať uhm pred tým ako zastavím
nahrávanie a ukončíme tento rozhovor je niečo čo by si v
tomto momente ešte rád dodal

B: hej že jak tam môže športovec fajčiť
A: uhm dobre ešte niečo ďalšie čo by si chcel k tejto
reklame povedať

A: uh-hm ((pauza)) uhmm máš pocit z tohto tu pocit že
väčšina ľudí by chcela alebo väčšina ľudí považuje
nefajčenie za správne

B: uhm fakt také ukážky že neviem kde na to kto prišiel
ale stáli za to

B: uhm áno pretože nepatrí to k človeku ako takému je to
nejaký doplnok ktorý si myslím že nemajú ľudia robiť

A: uh-hm ešte niečo ďalšie

A: uh-hm máš pocit že toto dáva uhm nejaký návod na to
ako prestať fajčiť

B: bolo to fakt o tom zdraví dá sa povedať o záchrane
človeka aby sa zamyslel nad sebou samým každé boli
každá reklama bola inač podaná a som rád že som tieto
reklamy mohol vidieť

B: no tak tam je jedine návod ako zašliapol cigaretu a
návod tam neni proste tam je iba čisto reklama na tú ich
organizáciu poslední típnutí a myslím že možno keby sa
niekto zaregistroval do tej organizácie alebo prihlásil už
tam mu dajú konkrétne kroky ako skončiť nie v tejto
reklame

A: uh-hm dobre ďakujem aj ja som rada že ste si sa teda
podieľal na tomto výskume je ešte niečo ďalšie čo by si
chcel dodať
B: nie nie je

A: uh-hm a na čo môže táto reklama slúžiť
A: a súhlasíš s tým aby som v tomto momente zastavila
nahrávanie

B: na propagáciu tej agentúry
A: uh-hm a máš pocit že ti môže táto reklama ukázať že
máš kontrolu že môžeš mať kontrolu nad tým či fajčíš

B: tak dajme si ešte jednu otázku
A: ((smiech)) mám ju položiť ja

B: no to skôr nie pretože on síce to nedofajčil celé zahasil
to ale nevieme či si za tým keď to strihli nezafajčil znova
také na oko

B: áno
A: tak ktorá kampaň sa ti páčila najviac

A: uh-hm uh-hm dobre je ešte niečo ďalšie čo ťa na tejto
kampani oslovilo alebo páčilo nepáčilo

B: najviac sa mi páčilo to video pretože tam som nemusel
čítať a bolo to veľmi rýchle

B: zase tam majú svoje firmy dosadené a je to len kto
komu dodá viac peňazí aby sa tam presadil

A: uh-hm

A: chceš ešte niečo ďalšie dodať k tomu čo si teraz videl

B: a to si myslím že aj ostatní ľudia sú celkom pohodlní a
nebudú sa zaoberať nejakým dlhým textom

B: uhm kto to je pán Dubovícky
A: a najmenej
A: to je známa osobnosť v Čechách ((pauza)) on je
vlastne športovec a akoby taký model muž roku 2016

B: uhm najmenej tuším tá prvá tomu som absolútne
nerozumel

B: a ako môže športovec fajčiť
A: uh-hm
A: to je dobrá otázka ((smiech)) ale neviem
B: to by bolo asi všetko
B: a už tam máme to že oni si ho kúpili aby si zapálil a
hneď to zadusil pretože športovec nemôže fajčiť

A: ((prekrýva sa)) dobre ďakujem takže môžeme zastaviť
nahrávanie v tomto momente
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B: môžem to zastaviť ja

Rozhovor 5: Respondentka N

A: no nech sa páči

A: takže ak stále súhlasíš ((smiech)) pardon ak stále
súhlasíš s tým aby bol tento rozhovor nahrávaný tak
prosím povedz áno

B: dovi

B: áno
A: výborne tak v tomto rozhovore by som chcela zistiť
niečo viac o tom ako na teba pôsobia vybrané
zdravotnícke kampane respektíve vizuálne a neskôr aj
audiovizuálne materiály k týmto kampaniam začneme
úvodom po ktorom budú nasledovať 4 také tematické
celky každá bude zameraná na jednotlivú kampaň a
napokon záver ešte by som rada povedala že počas
rozhovoru si ja občas budem robiť poznámky ale pokiaľ
budeš chcieť hovoriť aj keď si robím poznámky tak
môžeš uhm hovoriť kedykoľvek čokoľvek tento rozhovor
by mal byť úplne voľný takže môžeš hovoriť čokoľvek
chceš neexistujú správne a nesprávne odpovede a ak
náhodou sa budeš pri niektorej otázke cítiť nekomfortne
alebo nebudeš chcieť odpovedať tak nemusíš stačí
naznačiť uhm máš nejakú otázku pred tým ako začneme
B: nemám
A: dobre tak najskôr by som rada zistila niečo viac o tebe
uhm si z mesta alebo z vidieka
B: z mesta
A: a koľko máš rokov
B: 22
A: pracuješ alebo študuješ
B: študujem aj pracujem
A: a tvoje najvyššie dosiahnuté vzdelanie
B: stredoškolské s maturitou
A: dobre ďakujem teraz prejdeme už k jednotlivým
kampaniam ja ti vlastne teraz ukážem ten hlavný kľúčový
materiál k prvej kampani uhm ty si ho môžeš pozrieť ako
veľmi chceš je na tebe tak aby si sa cítila že si s ním
oboznámená môžeš si ho preštudovať a keď budeš mať
pocit že vieš o čo v ňom ide alebo že si si hoB: to bol akože leták he
A: hej hej hej alebo aj taký vizuál
B: vieš mi povedať z ktorého roku to bolo či to nie je
podstatné
A: uhmm nie je to podstatné ale myslím že to je rok 2012
B: aha
((pauza))
A: a teda keď ho budeš mať dostatočne prezretý tak
povedz a potom ti položím k nemu niekoľko otázok
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((pauza))

A: a čo je podľa teba hlavným posolstvom tejto kampane

B: no

B: podľa mňa hlavným posolstvom je upozorniť na ten
problém že že je tu nejaký možno je to ((smiech)) že že
že môžeme sa s tým stretnúť v bežnom živote a asi že
nemáme dávať zanedbávať ako keby túto problematiku

A: uh-hm tak ja ti ho teraz na chvíľku zoberiem aby si mi
povedala že čo si si najviac z toho čo si teraz videla
zapamätala

A: uh-huh a aký to na teba robí dojem aký máš z toho
taký pocit

B: takže tému som si zapamätala že to bolo na tému
infarktu a ako predísť uhm tomu aby sa aby aby sme
pomohli človeku ktorý môže dostať infarkt a nejaké boli
tam zaujímavosti o srdci ale to si už nepamätám tak
(podrobne) čo tam bolo no zaujímavosti, boli tam
informácie

B: uhmm ((pauza)) je to podľa mňa hrozne je to je to
veľmi nekvalitne spravené po prvé si myslím a nepôsobí
to na mňa ako keby žiadno zaujímavo že nevidím tam
niečo čo

by úplne vo mne vyvolalo nejaký pocit akože nie nie je to
ani moc rušivé ale nie je to ani zaujímavé pre mňa
absolútne asi by som sa nepozastavila

B: ako keby že zasiahnuť priamo

A: čítala si všetok ten text

A: uh-hm uh-hm že či to je či to môže pomôcť tomu
človeku ktorý má infarkt keď niekto koná tak ako hovorí
ten leták

B: nie ((pauza)) mala som ((smiech))

B: asi nie myslím si že nie

A: nie nie to bolo že nechané na tebe vyslovene
((pauza)) uhm je niečo čo ťa na tom tak oslovilo
špeciálne nejaká časť alebo nejaké posolstvo alebo nejaká
niečo či ani veľmi nie

A: a vieš aj povedať nejak že prečo

B: nie vlastne

B: uhm lebo tu ani neni napísané že čo mám robiť
((smiech)) akože jediný ako keby apel je na to že musím
nejako konať že mám konať ale nehovorí mi že ako by
som mala konať čiže nemyslím si že by mi pomohol

A: nič ťa tam neoslovilo hej

A: uh-hm dobre

B: e e

B: asi by som si ho nerozložila pri sebe

A: a máš pocit že niečo čo si teraz videla uhm môže v
budúcnosti zmeniť to ako sa zachováš keby si videla
niekoho kto má infarkt

A: jo dobre myslíš si že si na toto ešte niekedy spomenieš

B: uhm ((pauza)) nemyslím si mám pocit že sú to
všeobecne známe veci

((smiech))

B: uhm asi hej ako zlý príklad

A: dobre ďakujem za odpovede je ešte niečo čo chceš k
tomuto povedať

A: máš pocit že sa nejako zmenil tvoj osobný postoj k
tomu problému podania prvej pomoci

B: uhm asi akože ((pauza)) že kto robil grafiku keby si
zistila ((smiech)) nie nie asi nie

B: uhm nie
A: uh-hm uhm hovorí podľa teba tento vizuál niečo o tom
ako sa správa väčšina ľudí keď vidia že niekto má infarkt

A: už žiadne ďalšie dojmy a postrehy hej
B: akože vo všeobecnosti sa mi to nepáči nepríde mi to
absolútne ((pauza)) je to veľmi chaoticky spracované a
((pauza)) asi rok 2012 mali ukončiť ((nepočuť)) (túto
kampaň) nepáči sa mi to akože vyslovene sa mi to nepáči

B: uhm ako keby že uhm priamo hovorí o tej
problematike že možno to niekto prehliada tak myslíš
A: hej že že či tam je podľa teba nejaká informácia o tom
ako koná väčšina ľudí keď vidia infarkt alebo tento
rozmer to nemá

A: uh-hm dobre ďakujem teraz prejdime ako keby že k
druhému vizuálu ktorý bude taký nazvime to že plagát

B: myslím že nemá

B: uh-hm

A: a zdá sa ti že vďaka tomu čo si videla by si vedela
poskytnúť pomoc lepšie

((pauza))

B: nie určite nie akože mám pocit že by som ako keby nenehovorí mi to postup že to tam chýba

B: ešte sa môžem spýtať že tie prvé plagáty oni boli
niekde ako keby že tie letáky boli vieš kde boli
rozmiestnené alebo také informácie nemáš

A: a máš pocit že že tá pomoc pri infarkte môže byť
efektívna že môže niekomu pomôcť

A: uhm bolo to ako keby že pre verejnosť distribuované
rôzne aj
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B: že či to boli také tie nemocničné

A: uh-hm dobre teraz by som sa chcela spýtať že či je
niečo z toho čo čo ťa tak oslovilo viac než niečo iné

A: nie len um um bolo to aj normálne pre širokú
verejnosť

B: akože v pozitívnom zmysle

B: uh-hm okej

A: áno alebo aj v negatívnom jednoducho niečo čo ti tak
utkvelo viac ako celý ten čo na teba tak vystupuje z toho
vizuálu

((pauza))
A: a môžeš si to aj priblížiť a znova keď budeš mať pocit
že si si to tak že prezrela tak môžeš mi dať vedieť a znova
ti

B: uhmm

B: ((prekrýva sa)) ja sa bojím že si to dlho pozerám

B: uhm ((pousmiatie)) akože nejaká dominantná a
pozerám si tie lyžičky stále asi to ((smiech)) ale ale nič
také ((pauza)) iba to že možno to že mi to nedáva moc
zmysel ako keby že ((pauza)) človek musí mať akože
veľmi musí mať nejaké ako keby pochopenie pre to lebo
nevidím napríklad najskôr by som nepochopila najskôr čo
chce povedať tento obrázok tie stredné dva

A: môžeš povedať že nič to je v poriadku

A: položím nie nie vôbec úplne máš koľko času chceš
((dlhšia pauza))
A: nie máš čas to vôbec sa nestresuj to koľko chceš si
môžeš pozrieť ((pauza)) môžeš si to priblížiť dvoma
prstami

A: no

((dlhšia pauza))

B: čiže ((pauza))

B: (ktorý je toto) rok

A: hej tu je text

A: toto je myslím že rok 2014 ak sa nemýlim

B: hej ((pauza)) aha aha tak preto som si (to) mala
priblížiť

((pauza))
A: nie nie nie
B: ((nerozumieť))
B: to som si všimla ((pauza))
A: tak čo hovoríš na túto kampaň
A: to som si všimla až neskôr ale hej je tam text to len že
pre informáciu

B: toto bolo horšie akože o dosť mám pocit že tam bolo
to veľmi lacne spracované a skôr mám pocit že skôr že
apeluje to skôr na taký humor a nie na vyvolanie
nejakého povedomia

B: a je re- počkaj
A: neviem ani že to je akože jedno teraz na tom nezáleží
len že máš pocit že nejak to niečo z toho čo si teraz videla
v tomto informačnom akože plagáte zmenilo ako budeš v
budúcnosti soliť

A: uh-hm čo si si tak najviac zapamätala
B: uhm že asi v Čechách majú trošku problém a
(výhradne pán Karel s tým že tam ((nepočuť)) solí)

B: nie vôbec
A: hlas viac potom hovoriť iba že aby to
A: chceš aj nejak vysvetliť že prečo nie
B: aha prepáč
B: uhm nedáva mi to nejaký nový ako keby nedáva mi to
nejaký nový argument preto prečo by som mala zmeniakože nemám s tým ani problém ale nedáva mi to nejaký
nový argument že prečo by som to nemala prečo by som
mala zmeniť svoje stravovacie návyky lebo všetko sú to
tiež také všeobecne známe veci a mňa to skôr fakt
pobavilo hlavne názvy bufet u presolenej ((nepočuť))
((smiech))

A: v pohode ((pauza)) uhm
B: nemám to zopakovať či hej
A: nie nie netreba a ako to celé na teba pôsobilo
B: no humorne vyslovene humorne
A: humorne

A: a zmenilo to nejakým spôsobom tvoj vzťah ku soleniu
osobný postoj ku soleniu

B: uh-hm
B: ((prekrýva sa)) nie
A: uh-hm a pobavilo ťa to
A: to ako vnímaš solenie
B: akože asi to nemalo ma pobaviť ale mňa pobavilo to
spracovanie a vysvetlenie problematiky

B: akože momentáln- ne- nezmenilo tento vizuál
nezmenil môj postoj
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A: uh-hm uh-hm uh-hm a máš pocit že to že tu že tento
vizuál hovorí o tom že ako solí väčšina ľudí alebo ako
solia ostatní ľudia

A: dobre tak máš pocit že si s tým tak akože oboznámená
B: asi hej ((prekrýva sa)) akože viem o čom to je

B: uhm mám pocit že je to je tam tá informácia že majú s
tým problém že akože že asi ((pauza)) ako keby že
vytvára to nejaký ako keby že otázku že či je fakt ten
problém a asi majú akože v Českej republike

A: že si si to prezrela hej hej uhm tak čo na to hovoríš
B: toto je podstatne akože keď si ho porovnám pôsobí na
mňa lepšie mám pocit že ((pauza)) môže byť ako keby
ako čítanie v čakárni môže byť zaujímavejší ako
predchádzajúce dva letáky ale uhmm možno tam bola
chyba takého toho že je tam príliš veľa toho textu

A: ((prekrýva sa)) uh-hm uh-hm uhm máš pocit že
dokážeš ovplyvniť na základe tohto mieru solenia že
keby si chcela napríklad zmenšiť
B: nie ne nemyslím si že by akože uhm ((pauza)) nie
((pousmiatie)) nemyslím si že by mi to niečo dalo

A: uh-hm
B: insighty ktoré sa dajú ako keby chceli poznamenať v
každej tej sekcií mohli byť oveľa stručnejšie a inak
spracované

A: uh-hm
B: akože je tam že doporuč- bola tam že doporučená
denní dávka ale som si to ani nezapamätala
pravdupovediac

A: uh-hm odrádza ťa tá zložka textu od toho aby si to
skúmala nejako hlbšie

A: dobre ešte niečo čo by si k tomuto chcela povedať

B: trošku asi trošku hej

B: uhm nie asi akože ((pauza)) iba že tak je proste že je to
zle spracované je to spracované horšie ako ten prvý ak to
môžem porovnať

A: uh-hm
B: akokeb- ak by som čakala u doktora že si to pozriem
celé lebo mám veľa času väčšinou

A: pokojne
A: no jasné
B: a vadí mi tam množstvo textu a taký lacný vtípek taký
že snažil sa to spojiť s nejakým apelom na problém a
apelom na vtip a bolo to nevydarené
A: uh-hm dobre

B: ale ak by som to mala doma čítať asi si to ((nepočuť))
lebo ak niekto začne apelovať na to že máme pre teba
odkaz čakám že ten odkaz bude krátky a výstižný hento
nie je

B: bolo to nekvalitne spracované

A: a čo si si tak najviac zapamätala z toho

A: dobre dobre je to všetko

B: uhm že vlastne je tam nejak ako hneď som si to v tej
prvej vete prečítala a to ma potešilo že vlastne v Českej
republike až 27 000 (ľudí) ročne umiera na rakovinu čo je
pre čo je veľmi vysoké číslo čiže udrelo mi to hlavy a
mohlo by to byť väčšie

B: uh-hm
A: dobre ďakujem tak teraz prejdeme vlastne k tretej čo
bude posledný taký že vizuál potom už bude iba taký
krátky spot nasledovať

A: uh-hm

B: uh-hm

B: a všimla som si že myslím že použili v druhom vizuále
známe osobnosti myslím že sú to herci ak sa nemýlim

A: toto je vyslovene letáková forma takej propagácie
pozostáva to z dvoch strán môžeš si prečítať koľko chceš
akože oboznámiť sa s tým pozrieť si to a keď budeš mať
pocit že si si to proste prezrela tak opäť mi daj vedieť a
položím ti k tomu že pár otázok

A: uh-hm
B: tak to som si všimla

((dlhšia pauza))

A: a čo je podľa teba také hlavné posolstvo tej kampane
alebo tohoto vizuálu čo chce povedať

B: nemusím si to nejako čítať či ((pousmiatie))

B: asi nezanedbávať

A: nie nie nie

A: ((prekrýva sa)) alebo čo povedal tebe tak

B: stačí si to pozrieť

B: aha že nezanedbať asi nejakú prevenciu že
navštevovať doktora a takéto veci že ju nezanedbať ako
keby jak sa to povie ((nepočuť)) preventívne prehliadky

A: hej
((pauza))

A: uh-huh a je niečo na tomto materiály čo ťa tak že viac
oslovilo

B: dobre ((nepočuť)) nejaké fakty
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B: uhm ((pauza)) ono to pôsobí trošku modernejšie ako
keby možno to že máš pocit že taký ako keby je
spracovaný ako keby máš pocit že je spracovaný
kvalitnejšie ale možno keby som si to rozobrala tak asi
ani nie zaujalo ma že je čistejší o dosť čo čo ma dosť
potešilo

B: mám pocit že tento leták nezabráni tomu aby mali
ľudia ((pauza)) alebo ako to povedať počkaj už sa
zamotávam

A: uh-hm dobre uhm máš pocit že to čo si teraz videla
alebo čítala nejako zmenilo ako sa v budúcnosti zachováš
uhm v súvislosti s prevenciou pred rakovinou

B: nie počkaj

B: myslím že nie myslím že nezmenilo to nejaký môj že
mám pocit že som dosť oboznámená o tom ale možno
som sa zamyslela možno sa nad tým zamyslím ako keby
že vytvorilo to vo mne nejakú otázku ale

B: ((prekrýva sa)) ale nepamätám

B: ((pauza)) uhm obávam sa toho alebo myslím si to tak
že možno by ľudia nad tým rozmýšľali že aha asi je tu
nejaký problém je tu tá rakovina je to veľmi vysoké číslo
že možno by nad tým rozmýšľali ale možno v konečnom
dôsledku by ani k tomu doktorovi nešli z nejakého takého
že že nezostáva ten pocit že ako keby tam neni ten
emocionálny apel taký silný že aby som sa (objednala sa)
u toho doktora že

A: je to zamyslenie alebo tak

A: a ty vieš povedať za seba že prečo ty by si nešla

B: ako keby že že mož- možno skôr (vyhľadám) svojho
doktora ne- neviem možno neviem uhm nepamätám si
moc už tie postupy že čo by som mala robiť ale možno
budem mať povedomie toho chrobáka v hlave

B: uhm ((pauza)) neviem úplne neviem asi ma to odrádza
ako keby to čo všetko musím podstúpiť keby som šla k
doktorovi akože odrádza ma zdravotníctvo nemám v
neho veľkú dôveru

A: uh-hm uhm zmenilo to nejak postoj tvoj k prevencií
pred rakovinou tvoj osobný postoj ako to vnímaš

A: ale máš pocit že keby si už na tú kontrolu išla tak by
to mohlo byť akože dobrý nástroj prevencie alebo ani nie
z tohto letáku

A: ja som možno položila tak nejasne tú otázku že
neviem mám ju ešte raz skúsiť naformulovať

A: kľudne dokonči myšlienku a potom sa spýtam

A: uh-hm a aké

B: e e mám pocit že mám celkom dobrý postoj ((smiech))
nezmenilo to môj postoj asi

B: asi hej hm no asi ako sa bavíme o tých špecifických
foriem rakoviny

A: hovorí to podľa teba niečo o tom že ako k prevencií
pristupujú ostatní ľudia

A: hej
B: ak sa bavíme o tých ženských problémoch tak asi áno
tam je to podľa mňa to sa dá rýchlo zistiť a aj to je podľa
mňa toto je veľmi dôležitá vec že aby tá preventívna
prehliadka (bola aj) aj v podstate to tam je ale nie je to
moc ako keby nie je to moc ako keby že na to že je to
leták tak to nie nie nevzbudzuje až takú pozornosť vo
mne

B: uhm ((pauza)) asi hej lebo mám pocit že tá prvá veta
že že každý rok prichádza o život celkom veľa ľudí
skrýva vlastne tú informáciu že to ľudia podceňujú vo
všeobecnosti no je to trošku na zamyslenie
A: uh-hm dobre dobre ((pauza)) a a myslíš si že
prevencia tak ako ju prezentuje tento leták môže byť
efektívna

A: takže by si asi nešla nakoniec na tú kontrolu

B: uhm

B: no ((pauza)) ja chodím z vlastného presvedčenia čiže
tento leták by mi k tomu nepomohol že že by to urýchlilo
nejako ten proces alebo šla by som viackrát

A: akože môže naozaj zabrániť rakovine
B: ale nezabráni rakovine podľa mňa môže iba ľudí ako
keby u mňa spravila toho chrobáka že možno by som nad
tým rozmýšľala že možno sa objednám u doktora tak
môže spraviť toto ale nemyslím si že zabráni rakovine

A: hej hej hej
B: ale z vlastnej skúsenosti chodím čiže ja
A: jasné

A: uh-hm
B: neviem teraz úplne povedať
B: lebo od toho to nezáleží
A: dobre chceš ešte povedať niečo k tomuto
A: hej takže ťa to nepresvedčilo že tá že návšteva lekára
je ako keby dostatočným nástrojom

B: e e asi nie neviem

B: nie to o tom nehovorím uhm

A: dobre ak je to všetko

A: aha

B: všetko
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A: tak ešte ti ukážem vlastne taký že posledný poslednú
kampaň čo bude taký kratučký spot pustím ti ju raz a
keby si potrebovala tak kľudne aj druhý ((pauza)) môžem

B: je veľký

B: hej

B: obsah aj forma ale tá forma je podľa mňa u videí
veľmi dôležitá aj výber hudby a takýchto vecí a to
((pauza)) hlavne tá hudba mi veľmi prekážala a bolo to
nekvalitné

A: to je ten dôvod prečo si nič neodnášaš hej alebo obsah

((zvuk videa))
B: uhm toto bolo zverejnené na nejakej stránke
zdravotníc-

A: hej hej dobre a ((pauza)) zmenilo to nejako to ako sa
zachováš v budúcnosti v súvislosti s fajčením

A: uhm to bola v podstate kampaň proti fajčeniu a
B: nie vôbec nie
B: ona išla v telke
A: a tvoj osobný postoj k fajčeniu sa nejak zmenil týmto
čo si počula alebo videla

A: uhm nie v telke to nešlo bola to taká web stránka kde
boli rôzne zostrihy ako keby a informácie o tom ako
prestať fajčiť a tak a toto bol vlastne jedn z tých
výstupov

B: nie uhm mám pocit že je stále rovnaký
A: uhm a máš pocit že to hovorilo niečo o tom že ako ako
veľa fajčia ako veľa sa snažia prestať fajčiť ostatní ľudia
hovorilo to niečo o ostatných

B: aha
A: a chceš si to pozrieť ešte raz ((pauza)) tak ako to na
teba pôsobilo
B: veľmi zle veľmi nedôveryhodne

B: ee nie nie nemalo to ako keby informáciu o tom že je
to ani dokonca to nemalo ani takú informáciu o tom že je
to problém skôr to vyzeralo že fajčenie je zábava

A: prečo nedôveryhodne

A: uh-hm uh-hm a prečo to tak vyzeralo

B: uhm ((pauza)) ((pousmiatie)) pretože to bolo akože aj
ako formát to bolo zle natočené si myslím bolo to akoby
z nejakého príspevku z nejakej neviem neviem céčkovej
nejakej reality show podľa mňa aj zlý výber človeka ten
človek na mňa hlavne ten človek na mňa nepôsobil
dôveryhodne a celé to bolo také umelé

B: možno prostredie v ktorom to natáčali že v podstate to
boli dvaja m- no bol to hlavne jeden mladý muž ktorý
vyzeral že je n- akože na nejakej (neviem) čo nejakej
párty ale nie to asi nebola párty to som zle vysvetlila no
vieš

A: uh-hm

A: ((prekrýva sa)) nie však to je o tom že že ako sa to
tebe javilo hej

B: nebolo to spravené ako keby reálne

B: ja neviem vybrať tie slová dobre ale

A: uh-hm uh-hm a je niečo čo si si zapamätala z toho

A: to je úplne v poriadku takto

B: ((smiech)) nič výrazné iba že

B: neviem nemal ne- najviac mi vadilo to že to nebolo
dôveryhodné hlavne ten človek mi neprišiel že ako keby
na tom človeku to nebolo vidno že to chce prestať

A: nič ti neutkvelo hej
B: iba že sa to volalo že poslední típnutí to si
pamätám ale ni- akože nič tam nebolo nejaká informácia
ktorá by vo mne rezonovala

A: uh-huh

A: a čo to povedalo tebe to čo si videla čo si z toho
možno tak že odnášaš

A: uh-huh že mu to tak neveríš hej

B: proste vyzeral umelo

B: nie neverím vyslovene mu to neverím
B: uhm ((smiech)) neviem ((nepočuť)) uhm neodneviem uhm čo si to odnášam

A: dobre a máš pocit na základe toho čo si videla že
môžeš mať väčšiu kontrolu nad tým koľko fajčíš a či
fajčíš

A: akože aj ak si nič neodnášaš je to v poriadku
B: neodnášam si nič

B: e e vôbec to nevytvorilo vo mne žiadnu otázku takú že
alebo nejaký ((pauza)) uhm ako keby že žiadne
povedomie to vo mne neurobilo

A: nič hej
B: uh-hm ďakujem že (som mala) aj túto možnosť
((smiech))

A: uh-hm myslíš že si na toto niekedy ešte spomenieš
B: spomeniem si lebo sa na tom budem ešte možno
zabávať

A: a je je problém tá forma ako si hovorila
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((smiech))

je niečo čo by si ešte tak celkovo rada povedala nejaké
svoje pocity dojmy alebo čokoľvek iné tak môžeš teraz
hocičo ak nie tak môžeme zastaviť nahrávanie

A: dobre je ešte niečo ďalšie čo by si chcela k tomu spotu
povedať ako si ho vnímala alebo tak

B: ((prekrýva sa)) ((nerozumieť)) mám pochváliť
((smiech))

B: as... hm hm hm asi nie len že je to smutné asi že je to
ako ako to ((pauza)) že v dnešnej dobe ešte niečo takéto
môže byť na internete že je to smutné a hlavne mi príde
smutné že že vo mne to vyvolávalo ako keby takú
zábavnú nejakú uhm ako to poveda't akože že viac to
malo tú zábavnú funkciu ako tú emocionálnu že mám si
uvedomiť že je nejaký problém

A: nie nie ešte sa spätne môžeme vrátiť k niektorým tým
kampaniam alebo tak nejak celkovo to zhrnúť ak by si
chcela
B: ((prekrýva sa)) asi nie ale teraz mi napadá že tá tretia
ako keby sa potláčala tými prvými dvoma že keď som
videla teraz túto ako keby som zabudla už o čom to bolo
že teraz som sa snažila retrospektívne si spomenúť na to
tie prvé dve mi dosť vyskočili a tá tretia už vôbec čiže asi
s tou čistotou to (mali) tak že som (aj) zabudla

A: ale zábavnú v zmysle že ti to prišlo smiešne hej že
B: že mi to hej že áno že vyslovene som sa ako keby som
sa fokusovala na toho človeka na toho opáleného
solárkového muža a na to aká tam je výrazná hudba že
mu vlastne ani moc nerozumieť ako to vlastne že čo mi
chce tým povedať

A: uh-hm uh-hm uh-hm
B: teraz ma to napadlo

A: uh-hm ale že nemyslíš že zábavné v zmysle že
humorné

A: dobre dobre dobre

B: nie nie akože nemyslím si že to bolo humorné že že
áno že mi rozprával vtip alebo niečo také

B: a to je všetko
A: už nič hej

A: skôr také že teba to pobavilo že ako to je
B: e e
B: poba- ako pri druhom letáku to bol úplne rovnaký
pocit

A: tak súhlasíš s tým aby som v tomto momente zastavila
nahrávanie

A: uh-hm jasné dobre je to všetko
B: áno áno
B: asi hej
A: dobre ďakujem
A: dobre tak toto bola vlastne posledná kampaň o ktorej
budeme dneska hovoriť ďakujem za všetky odpovede ak
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Rozhovor 6: Respondentka B
((dlhšia pauza))
A: dobre tak ak stále súhlasíš s tým, že tento rozhovor
bude nahrávaný, prosím povedz áno

B: je potřeba abychs to četla celý nebo jen tak si to projít
jakože

B: áno
A: tak aby si ty mala pocit že si sa s tým oboznámila
môžeš nemusíš

A: ďakujem uhm v tomto rozhovore by som teda chcela
zistiť niečo viac o tom ako na teba pôsobia vybrané
zdravotnícke kampane respektíve vizuálne a
audiovizuálne materiály ku týmto kampaniam uhm
začneme takým krátkym úvodom po ňom budú
nasledovať uhm štyri celky ktoré budú zamerané každý
na nejakú kampaň a potom záver a ešte potom by som ťa
rada upozornila že si počas rozhovoru môžem písať
poznámky ale že aby ťa to nevyrušovalo keď budeš
chcieť čokoľvek kedykoľvek povedať tak môžeš aj počas
toho ako si píšem to je úplne jedno uhm naša konverzácia
by mala byť úplne voľná takže môžeš hovoriť úplne čo
chceš uhm neexistujú žiadne správne a nesprávne
odpovede a ak pri niektorej otázke sa náhodou budeš cítiť
nekomfortne alebo nebudeš chcieť odpovedať nemusíš
stačí mi povedať alebo naznačiť uhm máš teraz nejaké
otázky pred tým ako začneme so samotným výskumom?

B: ((prekrýva sa)) ano ano
A: je to na tebe asi že do takej miery ako by si to v
bežnom živote si prezrela
B: ano ano
((dlhšia pauza))
A: dobre tak povedz mi na úvod že aký si z toho mala
dojem
B: no přišlo mi to hrozně zmatený přišlo mi tam strašně
moc informací a nepřehledně že jako ((pauza)) asi to
mělo dobrou myšlenku asi to bylo tam všechno jako co je
potřebné ale hrozně nepřehledně formulované a hrozně
zbytečně dlouze podle mně že tam bylo moc textu

B: nemám
A: dobre ďakujem tak uhm teraz na úvod iba by som rada
zistila niečo o tebe ako osobe uhm takže ti dám nejaké
také akože demografické otázky uhm si z mesta alebo z
vidieka

A: uh-hm a čo si si z toho tak najviac zapamätala
B: že nemá- nevím proč ale utkvělo mi v hlavě že
nemáme dopravovat uhm uhm člověka do nemocnice
sami ale že máme zavolat záchranku ((nerozumieť))

B: uhm odkud pocházím jakože původně nebo
A: áno áno
A: kde žiješ
B: a že tam mají teda popsaný jenom jak vypadá uhm
infarkt byl to infarkt já si teďka úplně jsem se soustředila
na všechno ostatní uhm u žen ale ne u mužů

B: kde žiju no tak
A: kde tráviš väčšinu času

A: aha
B: v Praze ve velkoměstě
A: uh-hm uh-hm a koľko máš rokov?

B: že to bylo jako jenom u té u té jedné skupiny což mi
teda přišlo dost zvláštní že tak jako

B: 32

A: uh-hm uh-hm

A: uh-hm a pracuješ alebo študuješ

B: no ((smiech))

B: studuju

A: dobre dobre a aké je podľa teba také že hlavné
posolstvo toho materiálu čo to chce povedať alebo čo to
povedalo tebe

A: uh-hm dobre uhm aké je tvoje vlastne najvyššie
dosiahnuté vzdelanie

B: jo uhm no to asi těž- dost těžko říct protože to bylo
fakt jako tam bylo fakt hodně informací bylo tam jako jak
to jak to probíhá jak jak poznat příznaky co dělat vlastně
a pak tam byli ještě nějaké jako zajímavé informace nebo
prostě informace o srdci

B: uhm magisterské
A: uh-hm dobre ďakujem to je teda všetko o tebe a teraz
uhm ti vlastne ukážem vizuál k prvej informačnej
kampani uhm môžeš si ho úplne že pozrieť ako dlho
budeš chcieť uhm môžeš si ho proste prečítať má to
vlastne dve strany prescrollovať a keď budeš mať pocit
že si s ním tak akože dostatočne oboznámená že vieš o
čom je a že si si to pozrela tak mi ho môžeš dať a potom
sa k nemu niečo spýtam

A: uh-hm
B: že to jako jako hodně rozpolcené ale s- prostě spíš jak
tomu člověku pomoci nejvíc jakože
A: uh-hm uh-hm uh-hm jasné uhm ((pauza)) dobre a máš
pocit že to nejako zmenilo tvoj osobný postoj k infarktu
to čo si si prečítala

((pauza))
A: potom to má dve strany iba keby že náhodou
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B: myslím si že asi teda ne

prostě je zbytečný že že tam je tolik zbytečných
informací jak už jsem řekla

A: a vieš povedať aj prečo nie
A: uh-hm uh-hm a čítala si všetko
B: uh-hm protože to nebylo nebylo to podle mně napsaný
tak úderně abych ani jsem se prostě neměla jsem chuť ani
dočíst si ten text protože prostě to působilo jako masa
textu která prostě mě spíš odradila od toho abych fakt si
to pr- přečetla tak jsem to jen tak jako prošla očima a a
zjistila o čem to je takže prostě výrazně nevím jakože
nezanechalo to ve mně žádný jako silný silný dojem a a
teda asi spíš ne

B: nečí- nečetla
A: uh-hm dobre dobre ešte niečo či môžeme prejsť na
ďalšiu
B: asi všechno
A: dobre ďakujem tak teraz ti ukážem taký že plagát to
bude druhá kampaň znovu si ho môžeš pozrieť jak len
chceš a keď budeš mať pocit že vieš o čom to je tak

A: a máš pocit že v budúcnosti keby si napríklad videla
infarkt tak sa zachováš nejako inak
B: no myslím si že ne protože stejně první co tak bych
zavolala záchranku protože sama nevím pořádně co s tím
a ani pořádně nemůžu vědět protože to je dost odborný

B: uh-hm

A: jasné uhm máš z tej kampane dojem že hovorí niečo o
tom že ako ostatní poznajú infarkt alebo ako sa k tomu
stavajú ostatní ľudia hovorí táto kampaň niečo o
ostatných ľuďoch

B: dobře

((dlhšia pauza))

A: hotovo tak aké sú dojmy z tohto
B: uhm no už jsem to přečetla celý takže tam je vlastně
míň textu a že mě to asi spíš i zaujalo nevím teda jako
čím primárně protože mi to tak jako přijde připadalo jako
jako bizárek trošku tou grafickou podobou ((pousmiatie))
ta ta ta psaný asi není tak špatná a je to jakoby vysvětlené
na názorných příkladech čož mi přijde hrozně fajn

B: uhm já mám pocit že ne teda že to je fakt spíš o tom
jakoby postiženým člověku
A: uh-hm
B: že že to že to vlastně vysvětluje jak ty příznaky právě
pro toho jedince a že tam byla napsaná nějaká únava to
(asi) externí člověk nepozná že to pozná jenom ten ten
ten komu se to děje

A: uh-hm
B: ale graficky teda to je to je dost uhm špatný a hlavně
že to prostě neni neni přehledný a jak tam jsou ty dvě
tabulky s s vyjmenovanými jídly tak asi u toho ještě
((nerozumieť)) co to je za jídlo ale vůbec to nejde přečíst
takže to tak jako grafická stránka špatný obsahová asi to
není zas tak špatný

A: jasné jasné jasné a zdá sa vám zdá sa ti že vďaka tomu
čo si čítala by si vedela uhm poskytnúť tú pomoc
nejakým spôsobom lepšie že ti to nejak dalo nejakú
užitočnú informáciu
B: uhm asi bych fakt jakoby díky tomu bych se asi
utvrdila v tom že rovnou volám záchranku a ne nebudu
tam nic vymýšlet nebo počkám na pokyny jako z centrály
ze záchranky (kdyby něco)

A: uh-hm uh-hm čo si si tak zapamätala alebo najviac
odniesla

A: a tú záchranku si hovorila že to by si aj predtým volala
rovnako

A: z toho čo si videla

B: uhm

B: no že ty dva konkrétní příklady to byl ten Karel a
Pavel možná nevím nějak tak se jmenovali a a byli to
samozřejmě diametrální rozdíly a jeden teda samozřejmě
jedl nezdravě a ještě si to přisoloval a a ((smiech)) a ten
druhý samozřejmě jedl zdravě a vyváženě jak by jsme asi
měli jíst bychom měli jíst a pak ještě že že no že tam jsou
na levé straně ty lžičky uhm kolik bychom měli jíst
(jednu lžičku měli jíst) a je tam dvakrát až třikrát a jsou
tam jednom dvě lžičky ale to bude asi s tou první spojený
to mi vlastně na první pohled nedošlo takže to že jíme
prostě víc soli než bychom měli a tak ještě pak jsem si
tam vlastně četla kolik uhm jaké to má ty ty uhm rizika
zdravotní protože to jsem ani nevěděla to jsem se nikdy
jako moc neto ne- ne- neza- nezajímala jsem se o to zas
tolik

B: ano ano
A: takže v podstate nejak si sa nedozvedela nič také nové
B: asi se- razantně mi to nic nezměnilo
A: uh-hm uhm páčilo sa ti to nepáčilo
B: spíš ne uhm asi vizuálně to nebylo špatný ale mně tam
vadila ta masa textu že tam prostě bylo hodně textu a
nebylo to zas tak jako výrazně zajímavě udělaný
A: jasné jasné dobre je ešte niečo čo by si k tomu chcela
povedať ako si to vnímala
B: asi ne možná si myslím že možná to fakt se budu
opakovat ale to je zbytečně dlouhý že i to že to je na dvě
stránky které jsou samozřejmě hustě popsány tak že to

A: a zmenilo to nejak tvoj osobný postoj k soleniu že si
to nejak ja neviem prehodnotila
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B: jo no ((pauza)) teď vlastně jsem se asi spíš zamyslela
nad tím jakože já zas tolik nesolím a že prostě prostě to je
asi pro dobro uhm věci že že to vlastně asi nebudu měnit
že

kupovanou stravou nebo jako hotovými jídly někde tak
vlastně jak většinou je to tam psané nebo dá se třeba
zjistit ale samozřejmě ((nerozumieť)) to je víc jako uhm
víc energie vynaložené na zjištění této informace ale ale
jakmile se člověk vaří sám tak to hodně dokáže ovlivnit
protože

A: jasné a máš pocit že ti to dáva nejaký návod ako
môžeš soliť zdravo že ti to hovorí ako máš

A: áno
B: aha no tak to asi úplně ne protože to tak jako říct že
jedna lžička soli jako je v pořádku ale tak spousty jídla už
tu sůl obsahuje takže se to těžko odhadne kolik ještě
můžu dosolovat

B: ze základních surovin tam buď to dá odhadnout a nebo
vlastně to jsou většinou ((nerozumieť)) takže tam se dá
odhadnout kolik té soli spotřebujem

A: no jasné

A: áno a keby si bola taký človek že solíš viac ako
hovoríš že nie si ale že keby si s týmto mala problém
konkrétne tak máš pocit že tento materiál ti dáva nejaký
návod že ako to solenie obmedziť vedela by si že ako
postupovať ak by si už teda chcela to robiť

B: takže spíš asi jako asi ne spíš se mi to dalo tak že asi to
jako vyvážený jídlo s hodně zeleninou a tak nějak prostě
uhm ne smažený a
A: a zmení sa potom tvoje solenie nejakým spôsobom

B: tak to si myslím že mi nedává právě nebo to ukazuje
že to je špatně a že bych to měla omezit a z jakých
důvodů a ale

B: myslím si že ne protože jak jsem říkala tak já tolik
nesolím ani když vařím tak tolik nesolím uhm takže si
myslím že asi tolik ne

A: ale nejaké kroky tam

A: uh-hm a vieš si predstaviť že možno niekto kto by toto
videl by prehodnotil to solenie a solil inak príde ti to tak
či ani veľmi nie akože pýtam sa na to že či sa ti to zdá
presvedčivé

B: ne nevybavuju si
A: dobre dobre ďakujem je ešte niečo čo by si k tomuto
chcela povedať ako to na teba pôsobilo alebo neviem
nejaká taká také hodnotenie

B: ano ano ano uhm asi záleží na typu člověka protože si
myslím že tohle je možná cílený na starší lidi ale ale to
těžko odhadnout a možná možná že jo a možná možná že
by to mohlo mít jakože je to tam dost názorně jakoby
vysvětlené jako co ano a co ne a a jaké to má rizika

B: já si myslím že asi fakt jenom kromě ty zmatený
grafiky teda ((smiech)) která jako fakt byla nesourodá tak
jako fakt no tak tak jako si myslím že asi asi asi ne no
A: a uhm odradila ťa nejakým spôsobom tá grafiky od
toho aby si brala ten obsah vážne alebo aby si si vôbec
venovala pozornosť tomu obsahu alebo to až tak veľmi
neovplyvnilo

A: hej máš pocit že to hovorí niečo o ostatných ľuďoch
ako väčšina ľudí solí alebo ako ľudia solia všeobecne
alebo ani veľmi nie
B: těžko říct myslím si že u toho nezdravého příkladu tam
bylo hodně pops- nebo mám z toho ten pocit co si
pamatuju že tam bylo jakoby dost fast food a jako
kupované jídlo což jakože samo o sobě je přesolené takže
spíš jakože ta informace že tohle to tenhle ten druh jídla
jako je už sám o sobě hodně slaný tak to si myslím že
možná jakoby to vypovídá o tom že lidi co jedí fast food
tak jakože mají s tím mají je pro ně větší riziko těhletěch
one- onemocnění nebo (můžu můžu) s tím mít problém

B: já si myslím že může to ovlivnit protože to může
působit jako ne- neprofesionálně a jako nerelevantně
protože samozřejmě ta vizuální stránka je to co první
vidíme takže takže na první pohled asi to člověka jakože
nepůsobí to věrohodně
A: a na teba to pôsobilo vierohodne či ani nie
B: na mně ne ale jako asi mě to tou grafikou trochu
zaujalo že jsem si tam právě přečetla jaké tam jsou ty
informace

A: ale takže informáciu o tom že ako sa napríklad solí
akože celkovo alebo ako väčšina ľudí solí toto tam
nebolo podľa teba alebo bolo

A: áno áno áno

B: já si myslím že to ne- tam bylo u těch lžiček co si tak
pamatuju že to že teda je doporučena jedna lžička jenže
lidi solí dvě až tři ((nerozumieť)) snědí za den

B: ale myslím si že kdybych to viděla jako někde v
běžným životě třeba tak bych to asi spíš si nečetla než
četla

A: ((prekrýva sa)) áno jasné

A: jasné a bolo by to aj kvôli tej grafike že by sa ti to
zdalo také že ((prekrýva sa)) zvláštne

B: takže vlastně dvakrát až třikrát víc než by měli
B: myslím si že jo protože to je prostě ten první dojem
který to udělá no

A: dobre dobre uhm myslíš si že môžeš mať kontrolu nad
tým koľko solíš dáva ti to nejaký pocit že

A: jasné dobre rozumiem ďakujem pekne
B: myslím si že do určité míry ano ale strašně záleží jak
se člověk stravuje protože jakmile si jakmile se stravuje
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B: a myslím si že bych se možná ještě jako spíš se koukla
na ty lžičky nahoře protože ty jsou jako fakt velký si
vybavuju a prostě to tam je jakoby úplně explicitně daný
že tohle je špatný a tohle je správný

A: že vieš to téma ale že nejaké špecifické veci
B: jo jo jo jo jo
A: uh-hm a vedela by si napríklad kam ísť sa o tom
dozvedieť viac keby ťa to niekedy v budúcnosti napadlo
že si videla tento leták

A: jasné
B: takže asi to bych si tak jakože nejvíc z toho odnesla si
myslím

B: ((prekrýva sa)) jo jo jo myslím si že tam byla nějaká
webová stránka ((smiech)) ale ale teda nezapamatovala
jsem si ji

A: dobre je to všetko alebo chceš k tomu ešte niečo
povedať

A: dobre dobre a dobre vlastne sme sa na pamäť spýtala
tak môžeš si keď tak pozrieť

B: myslím si že všechno
A: dobre tak pôjdeme teraz na akože posledný vizuál
uhm potom bude ešte jedno také krátke videjko ale toto je
vlastne posledný taký akože na čítanie

B: uh-hm
A: a možno že máš pocit že sa zachováš teraz nejak tak
inak v súvislosti s prevenciou rakoviny

B: ((prekrýva sa)) jasný
B: uh-hm
A: uhm je to leták opäť taký zdravotnícky uhm má dve
strany opäť môžeš si ho tak pozrieť ako primerane ty
chceš a potom sa ťa spýtam že ako sa ti páčil

A: dotklo sa ťa to nejako že by si možno šla na tú
prehliadku

((dlhšia pauza))
A: tak videla si hej aj druhú stranu si pozrela nejak

B: no možná jako jo ale nevím jestli zrovna kvůli
tomuhle letáku protože mi přijde že jakoby toho je kolem
nás plno jakože každý

B: jo jo jo

A: áno

A: dobre dobre čo hovoríš na toto

B: nebo ne každý druhý ale hodně jakoby je tehletěch
informačních kampaní takže si myslím že přímo kvůli
tomuhle že by to úplně nějak změnilo můj postoj to si
myslím že asi úplně nebylo

B: tak to mi přijde asi to mi fakt přijde dobrý samozřejmě
je tam taky poměrně dost textu ale ale je to hrozně
přehledně udělaný že prostě člověk jakoby rychle
pochopí tu strukturu a takže si z takže si z toho vybere ty
informace co ho zajímají

A: takže asi nepôjdeš
B: asi asi ne

A: no jasné
A: a vieš aj povedať že prečo chýbajú ti dôvody alebo sa
ti to nezdá dôležité alebo čokoľvek že čo je to také že ťa
to proste ti to nepríde

B: nebo chce vědet takže to mi přijde jako dobře udělaný
uhm příjde mi taky super jakože tam jsou použity známí
osobnosti což taky jakože ((pauza)) ty lidi jako víc
zaujme mám pocit a a je to osobně udělaný takže to
jakoby ((pauza)) že že tam oslovujou své blízké což což
je fajn že to že to třeba tak jako taky ta oso- osoosobnější komunikace zaujme a ((pauza)) nevím co jěště

B: asi no prostě mi to nepřijde úplně jako relevantní
A: uh-hm takže to nebolo nejaké presvedčivé
B: asi úplně ne

A: dobre dobre to je dôležité akože taký ten prvý dojem a
podľa teba že čo bolo to také že hlavné čo teb- tebe to
povedalo osobne čo si si alebo že čo si si z toho tak vzala
vieš že čo si zapamätáš

A: uh-hm
B: spíš mi to přišlo jako informační než přesvědčivý
takový jsem z toho spíš měla dojem

B: uh-hm tak že tam byly ty tři tři různý jakoby typy
rakoviny a fakt se mi jako hodně líbilo jak to bylo
strukturovaný prostě uhm nějaké obecné informace a pak
jakoby jak si to sám jakoby nějak vyšetřit nebo jak prostě
sám tomu jako nějak nějaká prevence a pak prostě proč jít
na vyšetření a jak to jako třeba probíhá nebo to a proč je
to důležité jakože to mi to mi přišlo jako

A: uh-hm rozumiem rozumiem a zmenil sa nejak tvoj
osobný postoj ku prevencií rakoviny
B: tak asi asi mi to jako přidalo na dojmu že to je
důležité
A: uh-hm

A: dobre dobre a zapamätala si si aj nejakú konkrétnu
informáciu

B: ale asi fakt jako ne do té do té míry abych si prostě
udělala ten jakoby krok a a objednala se třeba na to
vyšetření nebo tak

B: uh-hm ((pauza)) to asi ne ((smiech)) asi ne
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A: jasné a máš pocit že to vyšetrenie môže byť efektívne
že môže akože naozaj zamedziť uhm

B: jo jo věřím jim to jo

B: to si myslím že jo to si myslím že jo

A: hovorí to podľa teba ten materiál niečo o tom že ako
sa väčšina ľudí stavia ku prevencií pred rakovinou

A: hej

B: uh-huh

B: uh-hm

A: alebo ani veľmi táto informácia tam nie je

A: že je to dobrý spôsob

B: myslím si že to právě jako se snaží změnit ten přístup
který právě mám já že prostě to se děje ostatním já to
nemusím řešit takže prostě se snaží ukázat ty jako
argumenty jakoby nebo

B: uh-hm
A: a že ty napríklad sa cítiš že nepotrebuješ to vyšetrenie
alebo nie si ohrozená alebo vieš že

A: áno áno

B: myslím si že v tomdletom jakoby i já i hodně lidí má
takový ten pocit že prostě to se děje těm ostatním a ne
mně

B: že to vlastně není jakoby nic velkýho že prostě není
problém jako si dojít na to vyšetření že uhm že vlastně to
je úplně v pohodě

A: ((prekrýva sa)) uh-hm uh-hm uh-hm

A: áno

B: takže jako je to takové jako dobrý vědět jestliže
všichni to přečtem a a

B: a že to prostě uhm není nějak náročný takže ale
A: ale asi to nehovorí z toho vyplýva teda čo si hovorila
že nemyslíš si že niekde tam je že ako to robia ostatní

A: jasné rozumiem
B: a prostě ale ale ((pauza)) to to se týká jakoby nevím
můjho souseda nebo prostě takový to

B: asi to ne to ne
A: dobre a máš pocit že ti to ukazuje ako keby keby si
chcela ísť na tú prehliadku že ti to dáva nejaký návod
alebo keby si chcela bojovať proti rakovine a chcela jej
predísť že ti to dáva nejaké konkrétne kroky ako ako nad
tým kvázi že prevziať kontrolu

A: áno áno máš pocit že niekto by na základe tohto
mohol si povedať že ide na prehliadku či proste to je
celkom nepresvedčivé
B: myslím si že možná možná jo možná jo nevím jestli já
jsem tak odolná nebo prostě ((smiech))

B: jo no tak je tam určitě takový to je tam proč to
samovyšetření a jak to to

A: ((smiech)) rozumiem
A: uh-hm
B: možná ne ale ale nevím nevím a přijde mi mnohem
jakoby přesvědčivější nebo takové jakože efektivnější ta
druhá část toho jak tam jsou ty tři osobnosti že to je fakt
jakoby proč že to je fakt takové jako osobnější a to to mi
přijde jako dobrý že to ta první stránka je taková jako spíš
(nevím co to tam) ti sponzoři a je tam ten jako ta fotka
toho doktora

B: a nějaká jako prevence
A: áno áno
B: tak to je už určitě jakoby jeden jeden krok a a a pak
tam je i popsaný to vyšetření tak nějak ale že by tam bylo
no jakože pak si to samozřejmě spoustu věcí si člověk
musí dohledat sám ale takhle ten úplně základní (věci) si
myslím že tam tam jsou tak nějak jako pokryté

A: hej
B: která která jako úplně jako nevím to mi nepřijde zas
tak jako důležitý ale

A: a dozvedela si sa z toho niečo nové

A: áno

B: uhm ((pauza)) asi jako asi jo protože asi třeba o
rakovině tlustého střeva toho tolik jako nevím protože si
to zas tak jako nezjišťuju ale tak jako

B: ale že to že ((pauza))
A: a podľa teba že poznáš tieto osobnosti mimochodom

A: uh-hm jasné dobre ešte by som sa možno spýtala že či
si myslíš že si na toto niekedy spomenieš

B: ano ano ano jo
B: aha myslím si že ne protože fakt jako těch
informačních letáků a informací ohledně rakoviny je fakt
jako tolik a tenhle není ničím tak strašně jako výrazný
((nepočuť))

A: a pôsobí to na teba dôveryhodne akože to že to oni
hovoria že oni stoja
B: přijde mi to že

A: rozumiem
A: akože veríš im to
B: no že že si myslím že asi ne
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B: asi ne

B: nebo že to je takové jako no dost zmatené jako mi to
přijde no že ale zase jakože to hlavní message jsem
pochopila z toho že prostě ten známý sportovec muž roku
něco takovýho chce sko- skončil kouřit tak prostě tím
chce motivovat další lidi

A: dobre tak ďakujem za túto časť a pôjdeme vlastne na
tú poslednú to bude taký krátky spotík a ja ho iba musím
nájsť ((smiech))

A: áno áno áno a dobre tak to je to aj to čo si si
zapamätala najviac alebo že čo ti tak z toho utkvelo je
nejaká taká vec čo ti z toho tak utkvelo

((pauza))

B: no jako já toho člověka teda neznám

A: tak ja ti ho vlastne prehrám teraz raz keby si
potrebovala môžme aj druhýkrát to mi povieš potom a
potom sa ťa znova spýtam nejaké veci naň

A: uh-hm

A: dobre dobre chceš k tomu ešte niečo povedať alebo
dodať

A: ((potichu)) počkať toto roz-

B: ne- ne- nebyl mi povědomý ani nijak takže jakoby to
mně asi nijak neoslovilo že takže pro mně to spíš takový
bylo jakože si někdo ja nevím slavnej přestal kouřit a
mělo by mě to motivovat abych přestala taky ale ja
nekouřím takže to takže asi zas tak mě to neovlivní ale

/zvuk videa/

A: hej

A: môžeš si ho pozrieť dať k sebe

B: ale ((smiech)) uhm uhm no mělo by to prostě lidi
motivovat

B: ((prekrýva sa)) uh-hm

/zvuk videa/
A: a prišlo ti to presvedčivé keby si bola ten kuřák
B: můžu ještě jednou když tak ať to to
A: no jasné

B: asi ani ne hlavně i to jako jak on si tam zapálil tak to
jakože jasně že si to potom típnul ale prostě už

/zvuk videa/

((smiech))

A: môžeš si to dať k sebe alebo hlasnejšie alebo

/zvuk videa/

B: no bylo to takové jako zvláštní dost jakože as- no asi
ne asi jakože kdyby to byl fakt někdo hodně známý a
někdo kdo jako hodně jakoby je vzorem pro lidi tak si
myslím že by to jakoby mělo mnohem větší efekt než
takhle jakoby někdo pseudo-slavnej ((smiech))

B: uh-hm

A: jasné

A: ešte raz či už ((nerozumieť))

B: kdo to

B: dobrý (už jsem to viděla) ((smiech))

A: a teda máš pocit že sa nejak zmenil tvoj osobný postoj
k fajčeniu

B: dobrý dobrý

A: čo na to hovoríš
B: ne určitě ne ((smiech))
B: uhm no přijde mi to hrozně jako vytržený z kontextu
že tam vždycky začnou v půl- no mám pocit že tam
začnou v půlce věty skončí v půlce věty i na začátku jako
jeden z prvních záběrů tam bylo ten ja nevím nějaký
měřák tak ja vůbec nevím co to jako bylo jestli ta hodnota
co naměřil byla jako dobrá špatná

A: ale to je asi spôsobené aj tým že ty nie si kuřačka že
B: přesně tak přesně tak no

((smiech))

A: no jasné a ako máš pocit že alebo hovorí to videjko
podľa teba niečo o tom že ako sa v súvislosti s so
zastavením fajčenia správa väčšina ľudí

B: extrémní vůbec nevím takže to bylo takový jako

B: uhm jakože lidi co

A: uh-hm

A: s ukončením fajčenia hej hej hej že či či to hovorí
proste o nejakých proste sociálnych normách

B: a jo on tam jakože asi odpovídá na nějakou otázku
takže to prostě nezačíná jako tu větu nijak uhm že uhm
říkal že to je nějakej jako první impulz ale jako čeho jako
jestli on je první impulz pro lidi

B: no možná jakoby tam tam někde ke konci bylo že to že
že že kouření neudělá lidi ja nevím co to bylo jako cool
nebo něco v tom smyslu úplně si nepamatuju přesně to
slovo takže prostě lidi si myslej že prostě kouření je cool
udělá ale tak si to právě snažily možná tím že to je ta
známá osobnost která by měla být v uvozovkách jakoby
cool

A: uh-hm
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A: hej

A: dobre dobre uhm neviem uhm páčilo sa ti to

B: takže jakoby že ona přestane ale možná v tomdletom
kontextu úplně teda nevím no

B: asi ne protože to fakt bylo jako hodně zmatený (ještě
to) prostě fakt bylo možná já nevím jestli to byla součást
nějaký další reportáže nebo já nevím nějakého něčeho
nějak dalšího protože to fakt bylo takový jako hodně
vytržený uhm z kontextu vlastně ale i vlastně to jak to
bylo sestříhané tak prostě že každý ten záběr byl tak jako
úplně jiný že to vlastně jakoby nijak nenavazovalo tak to
bylo takový jako asi mě to úplně jako nějak nenepřesvědčilo nějako nijak jako uhm nevím

A: a prišlo ti to dôveryhodné
((pauza))
B: no nevím no
((smiech))

A: a myslíš si že si na to niekedy ešte spomenieš
B: jako asi nejvíc mi to jakože zkazilo tu důvěryhodnost
tím že on si tam fakt jako zapálil že to prostě jakoby bylo
jasně že tak když se snaží přestat tak ať si tam ani jako
nezapaluje

B: no možná ((pousmiatie)) nevím spíš jakože z- z
negativního způsobu pro tu pro tu pro tu reklamu nebo
pro ten pro ten spot

A: ((smiech))

A: áno

B: jasně že to pak jako típnul ale a prostě tak ať si jako
ani ani jako vůbec tam není jako ve spojitosti s tou
cigaretou nebo prostě to mi přišlo takové jako

B: protože spíš tak jakože přišlo mi to zas takové jako
bizár tak jakože možná spíš z tohodle toho pohledu si na
to vzpomenu než nějak jinak

A: a máš pocit že keby si fajčila tak ti toto dáva nejaké
dôvody prečo máš prestať

A: no jasné dobre je niečo ďalšie čo chceš k tomu
povedať alebo dodať niečo ťa napadá

B: ne to rozhodně ne protože protože možná jako kdyby
tam třeba na začátku vys- vysvětlili ten měřák nebo co to
tam jako co tam zkoumali tím ale tak no myslím si že
teda fakt ne že že to je asi kdybych taky znala toho
člověka a byl to pro mně jakoby někdo jakoby
důvěryhodný nebo prostě ((pauza)) nějakým způsobem
relevantní tak asi by to taky mělo jiný (apel) ale takhle asi
ne

((pauza))

A: ((prekrýva sa)) jasné a máš pocit že by ti to mohlo
keby si fajčila že by ti to dáva nejaký návod ako prestať
fajčiť

B: ((potichu)) asi ne

B: asi ne asi
A: dobre dobre to bola vlastne posledná kampaň ktorá ma
zaujímala ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede ak
je niečo čo by si ešte celkovo chcela povedať alebo vrátiť
sa k niečomu tak môžeš teraz

A: v prípade že nie tak uhm súhlasíš s tým aby sme teraz
zastavili nahrávanie

B: ne rozhodně ne
B: uh-hm určitě
A: uh-hm
A: dobre ďakujem veľmi pekne
B: to oni tam mluví jenom o tom jak on přestal kouřit a
nic jakoby o tom jakoby proč ((nerozumieť))

108

Príloha č. 6: Poznámky k výskumu.
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Príloha č. 7: Finálny zoznam kódov.
○ bariéra

○ kritika vizuality

○ behaviorálna kontrola: absencia

○ logá: kritika

○ behaviorálna kontrola: absencia krokov

○ logá: priveľká časť

○ behaviorálna kontrola: nejasné kroky

○ ľudia to nebudú čítať

○ behaviorálna kontrola: potreba krokov

○ málo výstižné

○ behaviorálna kontrola: prítomnosť

○ menej textu

○ behaviorálna kontrola: utkveli kroky

○ mesto

○ behaviorálna kontrola: zložité pokyny

○ mimo reality

○ behaviorálna zmena nenastane (ostatní)

○ mohlo by byť stručnejšie

○ behaviorálna zmena nenastane

○ možná behaviorálna zmena

(respondent)

○ možná behaviorálna zmena (ostatní)

○ behaviorálna zmena: rozporuplné

○ náučné

tvrdenie

○ nečitateľnosť (vizualita)

○ bizardné

○ nedáva zmysel

○ celkový odpor

○ nedohľadával by informácie

○ chaotické

○ nedostatočné nasmerovanie na ďalšie

○ chýba kontext

informácie

○ chýbajúci kultúrny kontext

○ nedostatok dôvodov k zmene

○ čítal všetko

○ nedostatok informácií

○ dohľadával by informácie

○ nedôvera v zdravotníctvo

○ dojem že je problematika dôležitá

○ nedôveryhodná postava

○ dôležitý kontext

○ nedôveryhodné

○ dôveryhodná postava

○ nedôveryhodné (vizualita)

○ financovanie - dôležité

○ neestetickosť

○ forma predišla obsah

○ nejasnosť

○ hlavné posolstvo nezachytené

○ nekompletná informácia

○ hlavné posolstvo zachytené

○ neochota čítať všetko

○ humor

○ neoslovilo

○ jasnosť

○ nepáči sa

○ krátkosť

○ neporozumenie

○ kritika financovania

○ neprehľadnosť

○ kritika spracovania

○ nepresvedčivé
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○ nepríťažlivá vizualita

○ osobná komunikácia

○ neprofesionálne

○ osobný postoj: absentujú dôsledky

○ nepútavá vizualita

(dôvody na zmenu)

○ nerelevantné

○ osobný postoj: bez zmeny

○ nesprávna interpretácia

○ osobný postoj: zmena

○ nesúrodá grafika

○ pobavenie

○ netýka sa ma to (objektívne)

○ pochvala

○ netýka sa ma to (subjektívne)

○ pochvala spracovania

○ neužitočnosť

○ pochvala vizuálu

○ nevadí množstvo textu

○ pochvala, ale neovplyvní

○ nevenoval by pozornosť

○ pocit efektivity krokov

○ nevhodnosť

○ pocit neefektivity krokov

○ nevydarený vtip

○ pôsobí dobre

○ nevýraznosť

○ potreba ďalších informácií

○ nevyvoláva pocity

○ potreba nasmerovania na ďalšie

○ nevzbudzuje pozornosť

informácie

○ nezapamätal si dôležitú informáciu

○ povedomie

○ nezapamätal si konkrétnu informáciu

○ povedomie už je

○ nezapamätal si kroky

○ povolanie asistentka

○ nezapamätateľnosť

○ povolanie podnikateľ

○ nezaujímavá vizualita

○ pracujúci študent

○ nezaujímavosť

○ predpoklad ďalších informácií inde

○ neznáma postava

○ prehľadnosť

○ nezodpovedaná otázka

○ prehliadnutá informácia

○ nezrozumiteľnosť

○ presvedčivé

○ nič si neodnáša

○ presýtenie

○ nové informácie

○ prianie lepšej komunikácie

○ ocenená názornosť

○ priemernosť

○ ocenené príklady

○ priveľa informácií

○ odborné

○ priveľa textu

○ odpor k vizualite

○ propagácia autora

○ odradzujúce

○ realistickosť

○ odradzujúce (grafika)

○ relevantné pre respondenta

○ odvracanie pozornosti

○ šírenie
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○ sociálne normy: absencia

○ vhodný rozsah

○ sociálne normy: negatívne

○ vidieckosť

○ sociálne normy: prítomnosť

○ vidiek

○ sociálne normy: prítomnosť (nepriamo)

○ vizuál nebol zlý

○ spochybnenie

○ vizualita (dôležitá)

○ spomenie si (negatívne)

○ vizuálna čistota

○ spracovanie uberá na hodnote

○ všeobecný obsah

○ spratnosť

○ výrazná hudba

○ študent

○ výsmech

○ umelé

○ výstižnosť

○ utkvela dôležitá informácia pre

○ vzdelanie stredoškolské

behaviorálnu kontrolu

○ vzdelanie vysokoškolské

○ utkvela konkrétna informácia

○ vzdelanie základné

○ utkvela osobnosť

○ záujem o financovanie

○ utkvela téma

○ zaujímavá vizualita

○ utkveli dôvody pre behaviorálnu zmenu

○ zaujímavé

○ utkvelo viac elementov

○ žiaden dojem

○ utvrdenie

○ žiadna hodnota

○ užitočné informácie

○ zlá grafika zaujala

○ vek 18

○ zložitosť

○ vek 22

○ zlý dojem

○ vek 32

○ zmätočné

○ vek 49

○ známe informácie pre respondenta

○ vek 51

○ známe informácie všeobecne
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Príloha č. 8: Konceptuálna mapa (vlastné spracovanie).
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