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1. Úvod 

 

     Téma smrtelné choroby je pro média atraktivní. Hrozba nebezpečí ohromného 

rozsahu totiž v lidech vzbuzuje touhu po tom být informován a v současném světě to 

jsou především masová média, která informace přenášejí. V době, kdy „hrozí“ 

teoretická možnost, že choroba pandemicky zasáhne většinu populace, a jde-li navíc o 

chorobu prozatím neléčitelnou, důležitost médií ještě více roste, protože se stávají 

jedinou platformou, z níž se lidé dozvídají nejnovější události a vývoj případné 

pandemie.  

     V médiích se střetávají dva světy, svět většinové populace, která pokládá otázky, a 

svět odborníků, vědců nejrůznějšího druhu a politiků, jejichž úlohou je na veškeré 

otázky odpovídat. Neexistují-li odpovědi či jsou-li tyto nejasné, úlohou médií by 

v ideálním případě bylo vysvětlit většinové populaci racionálně problém, poukázat, že 

jisté nebezpečí hrozí, reakce populace by však neměla přerůst v neadekvátní paniku. 

     Cílem mé práce je poukázat na skutečnost, že média se takto z nejrůznějších důvodů 

(ponejvíce ekonomických) nechovají a spíše participují na šíření paniky. Hlavní 

hypotéza mé práce proto zní: při hrozbách epidemií smrtelných chorob média pouze 

nereflektují události a fakta, ale spíše konstruují svět, v němž dominuje nebezpečí. Pro 

dokázání této hypotézy se nejprve pokusím vystihnout nejdůležitější mechanismy 

současné společnosti a to, jak se liší od společností předmoderních především za využití 

myšlenek dvojice sociologů Anthonyho Giddense a Ulricha Becka (část 2. Mechanismy 

současného světa). V dalších dvou částech práce se pokusím jejich myšlenky převést na 

pole mediálního diskursu a pokusím se vystihnout, jak v jimi popsaném současném 

světě fungují masová média (část 3. Média v moderní společnosti: Novodobí šiřitelé 

mýtů, kde dvojici sociologů doplňuji myšlenkami mediálních teoretiků, především 

Johna B. Thompsona a Denise McQuaila) a jakými prostředky především tištěná média 

pracují s fenomény hrozby a paniky (část 4. Reprezentace hrozby v tištěných médiích, 

kde často užívám myšlenek lingvisty a mediálního teoretika Rogera Fowlera). 

     V analytické části se na vybraném vzorku snažím doložit pracovní hypotézy a hlavní 

hypotézu za využití teoretických závěrů předchozích částí. Obsahovou analýzou 

(kvalitativní i kvantitativní metodou) se pokouším dokázat, že média skutečně jednají, 

jak jsem nastínil v názvu práce a v její hlavní hypotéze. 
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     Po konzultaci s vedením katedry a vedoucím práce vynechávám mediální kauzu 

kolem ptačí chřipky, která již byla předmětem jiné práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        13 

 

2. Mechanismy současného světa 

 

     Současný svět a uspořádání mezilidských vztahů nazývané společnost se vyznačuje 

dvěma základními vlastnostmi – jsou velmi složité a tato složitost se neustále 

prohlubuje, navíc dochází k významné specializaci jednotlivých společenských funkcí. 

Média v takto složitém světě přejímají funkci zajišťující celospolečenskou debatu a 

stávají se kontaktní platformou, kde se názory jednotlivých specialistů střetávají 

s názory laiků (recipientů) a specialistů v jiných oborech. 

     John B. Thompson ve své práci Média a modernita, ale i mnoho dalších autorů 

poukazuje na další důležitou vlastnost současné společnosti – v důsledku složitosti světa 

a neschopnosti jej cele přímo zažít a pojmout, ocitají se členové současné společnosti ve 

stadiu, kdy již většinu prožitků nezažívají přímo, ale jedná se o prožitky 

zprostředkované, nejčastěji skrze masová média. Thompson dále říká, že díky 

moderním médiím lidé mohou téměř prožívat zprostředkovanou realitu, nahlížet 

mediované události (Thompson 2004: 33). Jedná se však spíše o „virtuální“ realitu, jejíž 

podstatou je důvěra, že to, co recipient vnímá, je skutečné. Tato mediální realita je pak 

dle Thompsona zcela odlišná od reality skutečné, nebylo-li by tomu tak, neexistovaly by 

kulturní či nacionální stereotypy a další defekty vznikající zjednodušováním světa do 

médii reprodukovatelné podoby. 

     Tyto deformace se nevyhýbají mediovaným událostem ze žádného okruhu lidských 

aktivit, má práce se zaměří na skutečnosti, které souvisejí s mediací hrozící epidemie 

smrtelné choroby (konkrétně se jedná o choroby BSE a SARS). Jak média o podobných 

událostech informují? K jakým zjednodušením a problematickým deformacím při 

takovémto informování nejčastěji dochází? Jaké jsou konkrétní mediální postupy a jaké 

důsledky mediace podobných témat?  

     Předem je třeba přiznat, že výklad bude téměř výhradně vycházet z vědecké 

explikace světa, která (podobně jako všechny ostatní vzájemně si konkurující 

explikace1) jakýkoli zásah z explikací konkurenčních zavrhuje, devalvuje, zesměšňuje; 

současné paradigma však jiný postup nedovoluje. Druhou přiznanou „chybou“ práce je 

absence příliš hloubkového historického pohledu. Až na výjimky se nebudu zabývat 

prehistorickými důvody jednotlivých současných fenoménů, nedomnívám se totiž, že by 

přečasté návraty do antiky, jež přinesla odpovědi na všechny otázky dodnes pokládané 

                                                 
1 Např. náboženství, mytologie, tradice apod. 
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vědeckou obcí, jen možná mnohdy až příliš složitě formulované, byly samospásné, 

proto se budu snažit tradiční historický exkurz eliminovat na míru nezbytně nutnou a 

raději svou pozornost zaměřím na současnost a skutečnosti, které z ní vyplývají. 

 

 

2.1 Ideová východiska 

 

     Význační myslitelé dnešní doby, ať již mají kořeny v kterémkoli odvětví lidské 

činnosti, se mnohdy vyjadřují k údajně zásadní otázce: žijeme v době moderní, nebo 

v době postmoderní? Jako by zcela zapomněli na základní poučku vysokoškolsky 

vzdělaného člověka, tedy že jakýkoli termín nemá smysl bez definice a že než termíny 

je pro vlastní argumentaci důležitější to vše za nimi ukryté. Ve své práci se tedy 

podobným neduhům pokusím vyvarovat, a spíše než nějaké přídomky současné době, 

pokusím se nastínit její základní principy, z nichž vychází podoba a funkce masových 

médií na přelomu 20. a 21. století. 

     Vzhledem k hlavnímu tématu mé práce, tedy panice posilované fungováním médií (v 

mém případě konkrétně tiskem), budu se v této části zabývat především teoriemi dvou 

význačných evropských myslitelů, kteří se sice neubránili velkých pojmů, nicméně 

jejich hlavním předmětem zájmu jsou fenomény skryté za těmito pojmy, sociální vazby 

současné a jejich konfrontace se sociálními vztahy společností minulých. Hovořím o 

Anthony Giddensovi, jehož myšlenky vázané k mému předmětu zájmu čtenář nalezne 

především v jeho práci Důsledky modernity (v orig. The Consequences of Modernity, 

poprvé vydané v roce 1990, v češtině poprvé v roce 1998), a Ulrichu Beckovi, jehož 

teorie „rizikové společnosti“, poprvé představena v knize Riziková společnost. Na cestě 

k jiné modernitě (Risikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne z roku 

1986, v češtině v roce 2004), se na současné sociální vztahy dívá ze zcela nového, velmi 

inspirativního pohledu.  

     Oba myslitelé i obě jejich stěžejní díla přinášejí dva zásadní problémy. Oba autoři 

jsou potomky neomarxistického pohledu na svět, což jejich myšlenky značně utváří, a je 

tedy třeba je vnímat s jistou dávkou kritičnosti, konfrontovat a doplňovat je i 

myšlenkami autorů jiných světonázorů. Giddens i Beck jsou navíc primárně sociology a 

nikoli mediálními teoretiky či filosofy, proto je třeba jejich ideje a koncepty domýšlet a 

převádět na pole mediálních studií.  
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     Přesto jsou obě práce pro pokusy o nastínění současného světa a jeho fungování 

z pohledu médií klíčové, neboť jsou pracemi do jisté míry ojedinělými.2 

 

 

2.2 Dvojí pojetí modernity 

 

     Giddensovo a Beckovo pojetí modernity3 se od sebe v jednotlivostech liší, jedno 

druhé doplňuje a posouvá jeho význam jinam. Přesto je z obou pojetí jasně čitelné 

pochopení podstaty současných společenských mechanismů, které svět, jak jej dnes 

prožíváme, konstituují. Oním společným momentem je zpřetrhání historicky 

fungujícího a platného uspořádání sociálních vztahů a jeho nahrazení řádem novým. 

Toto zpřetrhání nenastalo žádným osudovým okamžikem lidských dějin, šlo spíše o 

dlouhodobý proces započatý průmyslovou revolucí a s konečnou platností se ustavující 

v první polovině dvacátého století. Je příznačné, že fenomén masových médií je jedním 

z klíčových výsledků těchto postupných změn, zároveň pomáhala tyto změny 

prosazovat a akcelerovala jejich průběh. Veškeré naše teorie se tedy proto ze své 

podstaty týkají výlučně prostorů, kde jsou masová média běžnou součástí reality, což je 

další značně determinující faktor. 

 

 

2.2.1 Vyvázání a jeho důsledky 

 

     Dříve, než se podíváme, jak je společnost uspořádána nyní, musíme si uvědomit, na 

jakých základech byla postavena v dobách před ustavením tzv. modernity.  Základním 

prožitkem každého člena „předmodernistické“ společnosti byla osobní zkušenost. Ta 

byla determinujícím prvkem jeho představ o světě, byla jejich nepřekročitelným 

„perasem“, za jehož hranice se člen společnosti mohl dostat pouze obtížně.4 Osobní 

                                                 
2 Stěžejní prací věnující se médiím v rámci tzv. modernity je Média a modernita od Johna B. Thompsona, 
ta však často pouze jinak pojmenovává již známé koncepty popisované právě Beckem či Giddensem, 
proto se budu raději věnovat myšlenkám původním, Thomposnovu práci využiji více až v další části 
věnované výhradně fungování médií v současném světě.  
3 Pro zestručnění budu tohoto termínu v případě popisu myšlenek jednotlivých myslitelů používat, nikoli 
však proto, že bych se jakkoli chtěl zapojovat do výše nastíněné akademické debaty, čistě pouze proto, že 
vycházím z názvů jejich studií. 
4 Například komunikací s jinými osobami, vzděláním či cestováním – všechny tyto možnosti byly 
v různých dobách různě dostupné. 
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zkušenost měla jasné časoprostorové hranice, jež byly dány tehdejšími technologiemi a 

přístupu jednotlivých lidí k nim, významnou úlohu sehrála také gramotnost. Takto 

postavená společnost mnohem více žila přítomnými prožitky a ty pro ně byly 

prostorově jasně ukotveny – tady a teď nešlo myšlenkově oddělit, neboť osobní prožitek 

v sobě obě kategorie spojoval. 

     Giddens, ale jak si později ukážeme i mnoho dalších myslitelů zabývajících se 

otázkou podstaty současného světa, poukazuje na skutečnost, že současná realita osobní 

zkušenost již téměř vůbec neobsahuje, resp. není hlavním zdrojem prožitků, ale pouze 

jednou z mnoha, navíc jednou z těch méně zastoupených. Mnohem důležitější než tady 

a teď je dle Giddense realita zprostředkovaná, jejíž hlavními atributy je globálnost a 

alespoň částečná časová neukotvenost. Giddens pro tuto situaci užívá termínu 

„vyvázání“, které sám definuje jako: 

 

„vytržení sociálních vztahů z místních kontextů interakce a jejich restrukturalizace 

v neomezených časoprostorových rozpětích“ (Giddens 2003: 26). 

 

Komunikace se stala globální a osobní prožitky nahradily prožitky zprostředkované, 

které však svou kvalitou prozatím nemohou ty první plně nahradit a simulovat5 (viz 

rozdíl mezi reakcí účastníka události a reakcí diváka živých televizních záběrů 

zachycujících událost). Nejčastějšími zprostředkovateli oněch „virtuálních“ prožitků 

pak jsou samozřejmě masová média, čemuž se netřeba divit, neboť jde de facto o jejich 

základní funkci ve světě. 

     Nejen na základě tohoto, ale i na základě níže popisovaných prvků současného světa 

se ukazuje, že racionalita je neustále oslabována a pomalu přichází doba, kdy lidé budou 

usuzovat výhradně na základě zprostředkovaných dat a „zážitků“. Jaký je hlavní 

důsledek Giddensem nabízeného fenoménu vyvázání? Pro pochopení současných 

sociálních vztahů jde jednoznačně o „oddělení času od prostoru“. John B. Thompson 

k tomu říká:  

 

„V protikladu ke konkrétnosti prožitku „tady a teď“ najednou vystoupil do popředí 

význam „teď“, který už nebyl svázán s žádným určitým umístěním. Souběžnost se 

                                                 
5 Jak ukázala sci-fi literatura či proslavený snímek Matrix, virtuální realita má jistou potenci simulovat 
skutečnou realitu, média však prozatím takového stupně vývoje nedosáhla. 
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rozšířila v prostoru a nakonec dosáhla vskutku globálního měřítka.“ (Thompson 2004: 

32). 

 

 

2.2.2 Mechanismy vyvázání 

 

     Giddens dále definuje dva typy tzv. vyvazujících mechanismů (také je označuje 

termínem „abstraktní systémy“), tedy mechanismů, jejichž prostřednictvím dochází 

k rozvoji moderních sociálních institucí, a tedy k rozvoji moderní společnosti. První 

spojuje s tvorbou tzv. „symbolických znaků“, mezi něž řadí především peníze jako 

prostředek transakcí za zboží, druhý typ mechanismů nazývá „ustavením expertních 

systémů“ (Giddens 2003: 27). Pro jakékoliv bádání na poli masových médií je popsání 

podobných mechanismů klíčové. Nejenže média jsou jedním takovým systémem, 

stávají se navíc tzv. „přístupovými body“, v nichž se setkávají názory členů právě 

expertních systémů s názory laické veřejnosti.6 

     Fenomén tzv. abstraktních systémů, jemuž se budu věnovat podrobněji, není 

Giddensovým „vynálezem“. Témuž se věnuje i Niklas Luhmann,7 který pomocí termínu 

„funkční diferenciace subsystémů“ popisuje vývoj, během něhož se univerzální sociální 

systém (tedy ten, který existoval v předmoderních dobách) rozdělil („diferencioval“) na 

dílčí subsystémy, které generují vlastní problémy a tyto problémy se snaží v rámci 

vlastních možností řešit (generují vlastní ideologii v althusserovském smyslu).8 Český 

filosof Milan Machovec ve svých dílech Smysl lidské existence (2002) či Filosofie tváří 

v tvář zániku (1998) pak popisuje totéž a nazývá to „přehnanou specializací“. Většina 

současných problémů lidstva pak dle něj pramení v přílišném vzdalování se těchto 

systémů. Ty po definování vlastních problémů začínají generovat autonomní 

terminologii ostatním subsystémům vzdálenou a nesrozumitelnou, což v důsledku 

                                                 
6 Giddens 2003: 78-82. 
7 Viz LUHMANN, Niklas. Sociální systémy: nárys obecné teorie. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2006 - 550 s. (Klasikové společenských věd) ISBN 80-7325-
100-0. 

8 Viz např. Horyna 2001: 27. 
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znamená nemožnost komunikovat,9 a tedy i kooperovat při řešení společných 

problémů.10 

     Druhým důsledkem přílišné specializace vědních disciplín (ale i dalších oblastí 

lidské činnosti) je neschopnost „obyčejného“ člověka jejich problémům plně 

porozumět. Dalším hlavním atributem doby moderní je tedy vzrůstající důvěra 

v Giddensovy „abstraktní systémy“. Giddens prohlašuje: „Základem existence víry je 

nedostatek úplných informací“ (Giddens 2003: 36). 

     Jak později v případě Ulricha Becka ukážu, stejný základ jako víra má i strach. Víra 

či méně příznakově důvěra je na rozdíl od strachu snadný způsob, kterým se člověk 

snaží zaplnit prázdná místa svých znalostí. Kde nevím, věřím, nebo přinejmenším 

důvěřuji někomu osvícenějšímu. Dlouhé lidské dějiny byla víra doménou kněží a církví, 

již reprezentovali neznámé nadpřirozené entity a dávali jim lidštější podobu. Od dob 

Descarta, Galilea, Bruna a dalších renesančních filosofů se však božskému řádu dostává 

významného konkurenta, jímž je již zmíněná vědecká explikace světa. Ta postupem 

doby převážila a i náboženství se před ní alespoň částečně sklonilo.11 Současnost pak 

vnímá vědecký výklad světa jako prakticky neomylný12 a vše, co mu odporuje, či se 

zdráhá jeho pochopení, je prezentováno, jako vědou nevysvětlené prozatím. 

     Laik, tedy člověk, jenž není členem exkluzivního (v pravém slova smyslu, tedy 

vylučujícího) expertního systému, se musí spoléhat (musí důvěřovat) na informace, 

které mu exkluzivní systémy předloží, a ačkoli věda zdaleka není tak neomylná, jak se 

snaží svět a jeho obyvatele přesvědčit,13 jedinec těmto informacím zkrátka důvěřovat 

musí, neboť nemá dostatek znalostí, aby je mohl kriticky zhodnotit. 

 

 

 

                                                 
9 Machovcova v dobrém slova smyslu posedlost dialogem je evidentní z obou zmiňovaných děl, 
především však ze závěrečné části Smyslu lidské existence nazvané právě Dialog. 
10 Současnost již poukazuje na skutečnost, že většina skutečných problémů lidstva požaduje 
interdisciplinární přístup a pokus o řešení. 
11 Stačí připomenout tzv. modernisty, kteří relativizovali křesťanskou věrouku v souladu s moderní vědou 
(především prohlášením, že příběhy v bibli nesmějí být vnímány doslovně, nýbrž metaforicky). 
12 Zde největší roli sehrává tzv. ISA, tedy Ideological State Aparatus vymezený Louisem Althusserem. 
Ten popsal dva typy státem řízených mechanismů, jež pomáhají státní moci udržovat jí nastolené status 
quo: tzv. ISA a RSA, zatímco Ideologický státní aparát, kterým je například systém vzdělání, církve či 
masová média, se snaží člověka vychovat ideologicky „správně“, Represivní státní aparát si souhlas 
s mocí vynucuje užíváním násilí (policie, armáda, soudnictví). 
13 Stačí připomenout tradiční vědecké omyly, jakým byla například hodnota železa ve špenátu či zdali 
jsou slepičí vejce zdravá či zdraví škodlivá. 
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2.2.3 Důvěra v abstraktní systémy 

 

     Jedním z největších paradoxů současného sociálního uspořádání je fakt, že 

společnost (zde ve smyslu čistá suma jedinců) důvěřuje systémům, o nichž má každý 

její člen povědomí velmi malé, v horším případě vůbec žádné. Nejde však pouze o jev 

sociologický, veškerá naše okolní realita je na rozdílu mezi těmi, kdo konkrétní systém 

znají, a těmi ostatními založena. Kdo potřebuje vědět, jaké konkrétní součástky má 

počítač a jak tyto jeho jednotlivé submechanismy fungují? Podobná znalost, ze své 

podstaty velmi složitá (utvářející si vlastní terminologii a všechno ostatní, jak bylo 

popsáno výše), by pro člověka neznalého potřebného okruhu znalostí představovala tak 

ohromnou sumu informací, že se jí raději vyhne a nepátrá po ní (de facto jde o prozatím 

vrcholnou fázi dělby práce) a deleguje ji specialistům. 

     Podstata celého tohoto složitého a velmi komplexního mechanismu, jenž lze 

pojmenovat „moderní společnost“, tkví v tom, že funguje a že o jeho fungování nikdo 

nepochybuje. Na stejných základech tak jsou postaveny i veškeré jeho jednotlivé 

mechanismy, jež Giddens nazývá právě abstraktními systémy. Lidé jejich závěry 

nezpochybňují, v důsledku výrazné uzavřenosti abstraktních systémů by při pokusech o 

zpochybnění mohlo ze strany systému dojít k perzekuci. Abstraktní systémy jsou totiž 

ideologicky velmi uzavřené systémy, které, jak je již definoval Luhmann, plodí 

autonomní problémy, jež se pak samy snaží řešit. Oproti hegemonii se totiž ideologie 

vyznačuje nekompromisním vztahem vůči opozici, kterou pomocí vlastních 

mechanismů vylučuje (zatímco hegemonie náznaky opozice začleňuje do vlastních 

struktur).14 Giddens nabízí dělení důvěry na dva odlišné typy – na důvěru tvářnou, tedy 

bezprostřední, identifikovatelnou, téměř personifikovanou, a důvěru beztvářnou, 

anonymní, neidentifikovatelnou. 

 

 

2.2.4 Strach, panika a jejich zdroje 

 

     Moje práce se však nevěnuje světu, jehož veškeré systémy fungují zcela bez chyb, 

ostatně takovým reálný svět zdaleka není. Základním důsledkem „bezmezné“ důvěry 

                                                 
14 Viz REIFOVÁ, Irena & kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004 - 327 s. ISBN 80-7178-
926-7. 
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v abstraktní systémy (přidávám uvozovky, neboť přeci jen téměř každý subsystém zná i 

své limity, případně mu je naznačuje subsystém jiný), je potenciální možnost jeho 

selhání, která s sebou přináší celospolečenský strach a paniku. 

     Strach a panika jsou pro mou práci klíčovými jevy a pojmy, neboť jejich přítomnost 

v mediálním diskursu se snažím v analytické části dokázat, proto je třeba pokusit se 

nastínit jejich novodobou podobu, a jak se tato odlišuje od strachu našich předků. 

Každého žijícího tvora, ale i rostlinu, spojuje strach z narušení „ontologického bezpečí“, 

tedy bezpečí vlastní existence. Není však nijak překvapivé, že to, co děsilo naše předky, 

mnohdy již v takové míře neděsí nás a naopak. Rozdíly jsou nejčastěji dány již 

popsanými fenomény vytržení a důvěrou v abstraktní systémy. Tak jsme se oproti 

předkům například do jisté míry zbavili strachu z toho, že nás o život připraví soused, 

naopak některé obyvatele současného světa začaly děsit v dřívějších dobách absurdní 

obavy z exotických chorob, jež bují v zemích vzdálených několik tisíc kilometrů.15 

Obecně lze říci, že v současnosti může daleko větší strach vyvolat nějaká nepřímo 

zakoušená, médii zprostředkovaná „katastrofa“, než jakákoli reálná hrozba, což ovšem 

může být dáno také tím, že zprostředkovaných vjemů zažíváme více, než těch 

bezprostředních. 

     Jednou z nejvážnějších hrozeb pro moderního člověka představuje selhání jednoho 

ze specializovaných subsystémů. Takovým selháním může být selhání politického 

systému státu, může jím být selhání věrouky náboženství či nějaké sekty,16 nebo jako 

v našem konkrétním případě selhání lékařské vědy a jejího výzkumu. Proč je takové 

selhání či při nejmenším zpochybnění neomylnosti podobného (sub)systému tolik 

nebezpečné? Protože nabourává samotnou podstatu, na níž jsou založeny veškeré 

aspekty sociálních vztahů moderní společnosti. Jak jsem nastínil výše, společnost vědu 

zatížila funkcí nezpochybnitelného vysvětlení veškerých přírodních otázek. Z vědy se 

tedy stal do jisté míry autonomní subsystém, který svou úlohu ve světě začal již zcela ve 

vlastní režii rozvíjet, dělit na jednotlivé dílčí problémy, jež vyžadují samostatnou 

terminologii atd. Zcela v logice těchto abstraktních systémů se věda stala oním 

„exkluzivním klubem“, do něhož jsou noví členové vpouštěni pouze po prokázání 

                                                 
15 Oba tyto extrémní příklady a jejich možná realizace poukazují na fakt, že vše platí jen s jistou dávkou 
tolerance a náš soused nás může zabít stejně tak jako mohla choroba zavlečena z Indie vyhubit spoustu 
lidí v antickém Řecku, jde však spíše o to, že jednoho se dnes obáváme „méně“, než dříve a naopak. 
16 Viz např. Leon Festinger - When Prophecy Fails z roku 1956 popisující chování členů sekty, jež 
stanovila konec světa na určité datum. Festinger popsal, jak se změnilo toto chování po skončení 
„osudového dne“. Festinger je dále autorem tzv. teorie kognitivní disonance. 
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jistých znalostí a kompetencí (v současném vysoce formalizovaném západním světě jde 

povětšinou o absolvování příslušné vysoké školy a následná zkouška v praxi). Dokud 

věda funguje a plní společností stanovenou funkci, nikdo další o ní de facto nemusí jevit 

zájem.17 

     Běžný člověk tedy se systémem vědy na nějaké vyšší úrovni (tedy kdy o vědě a její 

podstatě začíná aktivně přemýšlet) přichází do styku pouze v omezeném počtu případů. 

Předně to může být v případech, kdy určitá znalost vědecká začne konkurovat 

některému z jeho přesvědčení. Dále o vědě člověk začíná přemýšlet v případě, kdy mu 

tato poskytuje odpověď na některou jeho otázku (nejčastěji technologický vývoj, otázky 

spojené s jeho zdravím atd.). V těchto případech funguje již popisovaná důvěra člověka 

v neomylnost systému. Pro mou práci nejdůležitějším takovým momentem je však 

právě selhání systému, a to buďto selhání naprosté (systém zkolaboval), či pokud tento 

nedokáže vysvětlit nějakou otázku, jež patří do okruhu jeho explikačních kompetencí, či 

dokonce povinností. Pak v člověku vzniká pocit neznámého, nevysvětlitelného, který 

v normálním případě má zaplnit právě důvěra v abstraktní systém, ovšem když ani ten 

není schopen neznámé vysvětlit, pocit neznámého přerůstá ve strach, který může 

působením prastarého motivu fámy posilovaným globálním dosahem masových médií 

v moderní společnosti přerůst v masovou paniku (viz druhá část práce věnující se 

fungování médií v moderním světě). Takto nastíněný strach a panika jsou právě těmi 

společenskými jevy, na jejichž šíření nejčastěji participují (a je akcelerují) masová 

média, o způsobu, kterým tak činí, viz část 3. Reprezentace hrozby v tištěných médiích. 

 

 

2.2.5 Selhání systému 

 

     Z procesu naprosté specializace jednotlivých lidských aktivit (tedy z Lukmannovy 

„funkční diferenciace subsystémů“), který, zdá se, dosáhl jistého vrcholu, vyplývá stále 

se prohlubující propast mezi „obecnými“ znalostmi (či řekněme běžnými) a znalostmi 

specializovanými. Tím samozřejmě roste i potřeba důvěry v tyto abstraktní systémy, 

                                                 
17 I toto má své limity, stačí připomenout tzv. „etické“ či „morální“ otázky spojené s vědou. Ty jsou však 
zcela jednoduše vysvětlitelné, jedná se totiž o problém mimo autonomní systém a jeho ideologii, k němuž 
dochází pouze při konfrontaci se systémem jiným, většinou přímo konkurenčním. V případě klonování 
například vědě konkuruje náboženství a jeho ideologický princip, že člověka (potažmo vše živé) tvoří 
jedině „bůh“. V rámci této ideologie je pak klonování nazýváno „hrou člověka na boha“, která je „špatná“ 
a musí se „vymstít“. 
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která by měla být podporována jejich neustálými úspěchy. Možná i s přispěním 

působení médií (především mediální důraz na negativní charakter světových událostí, 

viz část 3.3.4 Koncept zpravodajských hodnot a 4.2 Zdůrazňování negativity) se však 

pozornost k abstraktním systémům (především k vědě) stáčí především v případě jejich 

neúspěchu, a tyto jsou díky tomu prezentovány jako primární. Běžný recipient médií 

(jehož můžeme zaměnit za běžného člena přinejmenším západní společnosti) tak bez 

kritického čtení médií může nabýt dojmu, že věda je v podstatě dysfunkčním systémem, 

neboť vykazuje téměř výhradně chyby. Tím může být v jedincích, ale i v celé 

společnosti podrývána důvěra v tyto abstraktní systémy, což však není stav 

konstruktivní, jak by se na první pohled mohlo zdát. Moderní společnost a veškeré 

moderní instituce jsou totiž na této důvěře postaveny, naprostá ztráta důvěry v jeden 

systém by pak vedl buďto k její substituci za důvěru v systém jiný (podobně jako 

v počátcích modernizace západní společnosti věda u větší části populace18 nahradila 

víru v pravdu prezentovanou náboženstvím), či by mohlo v extrémním případě dojít 

k zániku moderní společnosti a formování společnosti odlišné, postavené na jiných 

základech.  

     Katastrofická a sci-fi literatura či filmy spojují zánik moderní společnosti téměř 

výhradně se zásahem shůry (nejčastěji jde o přírodní katastrofu nebo mimozemskou 

invazi), po překonání katastrofy se pak přeživší navracejí k předmoderním způsobům 

chování a „začínají odznova“, nicméně většinou jde jen o kopírování vývoje lidstva, 

který probíhal stovky a tisíce let, jen zřídkakdy je nový vývoj tím starým poučen. Krize 

společnosti však téměř se stejnou pravděpodobností, jakou představuje vnější katastrofa, 

může nastat krizí jí samotné a jejích institucí. To může být důsledek zpochybnění 

samotných jejích základů, jehož můžeme být v současnosti svědky. Toto vědomí 

podpořené velkými přehmaty vědy a politických systémů dvacátého století přivedlo 

německého myslitele Ulricha Becka k představě tzv. „rizikové společnosti“, jejímž 

primárním dojmem ze světa je „mám strach“. 

 

 

 

                                                 
18 O tom, že nic neplatí skutečně stoprocentně, vypovídá fakt, že například evoluční teorie není 
v některých státech USA součástí výuky, neboť u nich převažuje náboženský výklad vzniku světa a 
člověka, který jinak není nijak v rozporu s užíváním moderních technologií a dalších výdobytků 
modernizačních snah vědy. 
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2.2.6 Riziková společnost 

 

     Ulrich Beck se svým konceptem rizikové společnosti přišel v druhé polovině 

osmdesátých let minulého století a vycházel přitom z pocitu jakéhosi strachu z toho, do 

jakého stavu přivedla společnost přehnaná důvěra ve vědu. Přímým důsledkem toho 

byla například existence atomové bomby, ale i existence atomových elektráren, 

mírového využití znalosti o štěpení jádra, jež však také přinášelo existenční otázky (ty 

se potvrdily katastrofou v Černobylu v roce 1986), a dále stavu životního prostředí, 

které v době vzniku studie prozatím nebylo předmětem takových polemik, jakým se 

stalo v následujících dvou desetiletích a jakým bude pravděpodobně i nadále. Přestože 

jeho představy vycházejí ze zcela odlišného prostředí a jsou značně ovlivněny 

neomarxistickým světonázorem,19 podařilo se mu ještě před Giddensem popsat 

fungování moderní společnosti pro naše účely velmi přesně. Jeho základní 

charakteristikou moderních sociálních vztahů je, podobně jako u Giddense, jejich 

globalizace, tedy již zmiňované rozpojení vnímání času a prostoru a z něj vyplývající 

odpojení jedince od bezprostředně žité reality. 

     Takový stav společnosti dle Becka, plně v logice, jež byla nastíněna v předchozí 

kapitole, vede ke vzniku rizikové společnosti. Ta se od předchozího typu společnosti 

(od „třídní společnosti“, jak ji Beck nazývá po Marxově vzoru) vymezuje především 

jiným přerozdělováním hodnot a také rozdílnou měrou vystavování rizik: 

 

„Hybnou silou třídní společnosti je možné postihnout slovy „Mám hlad!“ Hnutí vedené 

do pohybu rizikovou společností je naproti tomu vyjádřeno slovy: „Mám strach!““ 

(Beck 2004: 65). 

 

Zatímco totiž možnost přerozdělování kapitálu (v univerzálním významu slova) je stále 

nerovnoměrné, riziku jsou vystaveni de facto všichni, liší se pouze jeho měrou či 

schopnosti je vnímat či odhalit. 

                                                 
19 Třídní pojetí, téměř „oslava“ skutečnosti, že hrozba atomové bomby bortí třídní systém a je nebezpečná 
univerzálně apod. 
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     Z důvodů nadměrné složitosti „rizikové společnosti“ se dále posiluje odtržení jedince 

od bezprostřední zažívané zkušenosti, což se Beckovi stává jedním z klíčových motivů 

jeho knihy. 

 

„Dalo by se skoro říci: všechno tu už kdysi bylo. Nic nového. Systémové rozdíly nicméně 

bijí do očí. Proti bezprostřednosti osobně a sociálně zakoušené bídy dnes stojí 

nepostižitelnost civilizačních ohrožení, která pronikají do vědomí teprve se zvědečtěným 

věděním a nemohou být uvedena do přímého vztahu k prvotním zkušenostem. Jsou to 

ohrožení, která používají řeči chemických vzorců, biologických souvislostí a pojmu 

lékařské diagnostiky. Tato konstituce specifického vědění je ovšem nečiní o nic méně 

nebezpečnými. Naopak: velká skupina populace je dnes vystavena – záměrně nebo 

neúmyslně, vinou nehod nebo katastrof, v míru nebo ve válce – pustošivým a ničivým 

silám, před nimiž selhává naše řeč i představivost, jakákoli medicínská nebo morální 

kategorie. Jde o absolutní a neomezené NE, které tu hrozí, jde o „ne“ samo o sobě, o 

nepředstavitelné, nepochopitelné, ne-, ne-, ne-.“ (Beck 2004: 68). 

 

Především tento postřeh je jedním z klíčových pro podpoření hlavní hypotézy mé práce. 

Média totiž přejímají postupy jiných abstraktních systémů, místo toho, aby je 

modifikovala a svým recipientům je prezentovala vlastní formou. Média jsou totiž tzv. 

„přístupové body“ (viz výše), ve kterých se zástupci abstraktních systémů střetávají se 

zbytkem populace a právě kde by mělo docházet k posilování oné důvěry. Používají-li 

však média příliš ideologii abstraktních systémů a snaží-li se poukázat na jejich 

částečnou (či permanentní) dysfunkčnost, nedochází k posílení důvěry, ale naopak 

k posílení strachu, neboť neznámost (tedy základ strachu) roste. O médiích však bude 

hlavní řeč až v následující části. 

 

 

2.2.7 Přenášení kompetencí a zodpovědnosti 

 

     Úplné, či alespoň částečné (častější jev) selhání systému kromě dalších fenoménů 

přináší především redefinování institucí tzv. moderní společnosti. Jak jsem si již 

několikrát poukázal, tzv. „moderní společnost“ je postavena na úzce specializovaných 

„exkluzivních klubech“ (řečeno s Giddensem „abstraktních systémech“), které se od 
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sebe neustále svým vnitřním vývojem vzdalují. Přesto existují dva takové systémy, 

jejichž funkcí je krom jiného koordinovat funkci všech jednotlivých podsystémů, těmi 

systémy je tzv. „národní stát“20 a masová média.21 

     Jak jsem již nastínil, oba systémy mají především koordinační funkci a měly by 

zajišťovat, aby veškeré subsystémy jednak naplňovaly svou funkci, jednak by se je měly 

snažit koordinovat v kontextu subsystémů ostatních. Zatímco hlavními funkcemi státu 

je především nastavení legislativního rámce (sám o sobě subsystém, zároveň však i 

prostředí pro ostatní subsystémy) a zajištění financí na výkon jednotlivých funkcí, 

hlavním posláním médií je zajišťovat komunikaci v moderním prostředí (tedy 

komunikaci globální). Ulrich Beck si ve své práci povšiml, že existence politického 

systému má své důsledky na fungování jednotlivých institucí v jím definované rizikové 

společnosti. Tím nejdůležitějším důsledkem je fenomén tzv. „politizace“ věcí dříve 

nepolitických. Předmětem politických střetů pak nejsou pouze vědy společenské (u 

nichž to je naprosto pochopitelné), nýbrž i vědy přírodní. V rámci moderní společnosti 

jde o poměrně nezvyklý jev, neboť jde svou podstatou proti základům moderních 

institucí – převádí funkce a zodpovědnost jednoho konkrétního subsystému na 

subsystém jiný. Klasickým příkladem, pro Becka navíc naprosto klíčovým, je politizace 

otázek spojených s kvalitou a ohrožením životního prostředí člověka. 

     Tento dle Becka téměř kruciální problém současné společnosti poukazuje na selhání 

moderní vědy a jejích způsobů řešení jí vygenerovaných problémů (tedy výše popsaná 

ideologie subsystému), jde tedy o příklad selhání systému. Politizací tohoto fenoménu 

pak má Beck na mysli skutečnost, že se ze stavu klimatu stává politický problém (což 

kromě dlouhodobé debaty na nejvyšších úrovních dokládá například vznik tzv. stran 

zelených a jejich stále silnější pozice v parlamentech zemí západní Evropy, případně 

začlenění ekologických politik do agendy univerzálních stran), který by měli řešit 

politici, a především: politici jsou „hnáni“ k zodpovědnosti. Podobný obrat a jeho 

stavba naprosto odpovídá moderní logice – podrytá důvěra v jeden systém nahrazuje 

posílení důvěry v systém jiný, který má převzít vykonávání funkce systému 

předchozího, případně zajistit nápravu jeho funkčnosti. Funkcí politického systému je 

tedy pokus o nápravu selhání jiného systému. Přistoupíme-li na toto, funkcí médií je 

                                                 
20 Případně jeho variace, obecně politický systém. 
21 Zde mám na mysli výraz média v jeho úzkém vymezení jako společenských institucí produkujících 
mediální obsahy a je dále přenášející, nikoli ve smyslu jakéhokoli  média v McLuhanově pojetí. 
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zajištění komunikace mezi selhávajícím systémem, systémem politickým, a především 

občany, tedy společností, v jejímž rámci se toto vše odehrává. 
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3. Média v moderní společnosti: Novodobí šiřitelé mýtů 

 

     V předchozí části jsem se snažil popsat základní rozdíly mezi dřívějšími 

společnostmi (či společenstvími)22 a současnou společností, který tkví v odklonu od 

přímo zažívané reality a zvyšování míry prožitků zprostředkovaných. Tato skutečnost 

vede k hned několika zásadním důsledkům, o nichž je také první část. V následující 

části se budu věnovat předně tomu, jak se v moderní společnosti proměňuje 

komunikace, média a jejich fungování v takto proměněné společnosti s důrazem na 

jejich chování v momentě, kdy v „moderním“ světě vzniká „moderní hrozba“.23 

Zatímco v předchozí části byly nejdůležitějšími autoritami sociologové Giddens a Beck, 

v této části využiji především myšlenky Johna B. Thompsona představené v jedné 

z jeho stěžejních prací Média a modernita, dále mediálního teoretika Denise McQuaila a 

konečně teoretiků současného pojetí mýtu, neboť jak ve svém článku Mythic elements 

in television news uvádí Robert Rutheford Smith, „televize je jedním z médií 

používaných pro šíření a posilování mýtů naší doby“.24 Totéž samozřejmě platí pro 

veškerá masová média. 

 

 

3.1 Zprostředkovaná kvaziinterakce25 

 

     Ve své práci Média a modernita John B. Thompson před samotným zkoumáním 

médií a jejich fungování v moderním světě znovu rozděluje veškerou sociální interakci 

do tří nejdůležitějších kategorií – na interakci tváří v tvář, zprostředkovanou interakci a 

zprostředkovanou kvaziinterakci. První dvě formy interakce se týkají obecně mezilidské 

komunikace dvou či většího (ovšem do jisté míry limitovaného) počtu účastníků, která 

má dialogický charakter (Thompson 2004: 73). Obě se od sebe liší tím, zdali je 

komunikace realizována tváří v tvář a všichni účastníci sdílejí časoprostorový kontext 

                                                 
22 Viz práce Ferdinanda Tonniese Gemeinschaft und Gesellschaft původně vydaná v roce 1887, v níž 
autor odlišuje dvě řešení uspořádání lidského soužití na Gemeinschaft (společenství) a Gesellschaft 
(společnost). 
23 Tedy hrozba, jež vzniká na základě ohrožení moderních institucí či na základě podrytí důvěry v ně. 
24 SMITH, Robert Rutherford. Mythic elements in television news. in BERKOWITZ, Dan (eds). Social 
meaning of news: a text-reader. Thousand Oaks: SAGE, 1997. 
 
25 Termín poprvé užili Donald Horton a R. Richard Wohl ve článku Mass Communication and Para-
Social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance“ (Psychiatry, 19 (1956), s. 215-229) cit in 
Thompson 2004: 72. 
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(interakce tváří v tvář), či zdali se jedná o interakci zprostředkovanou jakýmkoli 

médiem, díky nimž jsou čas či prostor (případně obojí) překonávány. 

     Třetí typ interakce Thompson vymezuje tak, že se jedná o „označení těch druhů 

sociálních vztahů, které jsou vytvářeny médii masové komunikace“ (Thompson 2004: 

72). Hlavním rysem, který tuto formu sociální interakce vymezuje od předchozích dvou 

forem, je její monologický charakter (Thompson 2004: 73). 

 

 

3.1.1 Autor a příjemce sdělení 

 

     Pro všechny formy komunikace jsou klíčovými aktéry právě autor a příjemce 

sdělení. Zatímco u dvou předchozích forem jde o vztah téměř rovnocenný (dialogický 

charakter) a výrazným motivem symbolické výměny je zpětná vazba, u monologické 

zprostředkované kvaziinterakce aktéři této interakce rovnocenní nejsou. Zatímco autor 

sdělení je primárně omezen téměř výhradně technologiemi a schopností využití 

znakových systémů, které tyto technologie umějí přenášet (tudíž se ocitá v pozici jen 

velmi omezené oproti autorům sdělení prvních dvou typů interakcí), role příjemce, 

jehož výsadou u prvních dvou typů interakcí je zpětná vazba, reakce symbolicky 

rovnocenná prvotnímu sdělení, je v rámci zprostředkované kvaziinterakce výrazně 

omezená a prvotnímu sdělení se co do symbolické bohatosti nemůže vyrovnat nikdy.26 

Za nejvýraznější symbolickou reakci v rámci kvaziinterakce Thompson uvádí trvalé 

ukončení interakce s příslušným médiem (či obsahem). 

 

 

3.1.2 Společenská organizace zprostředkované kvaziinterakce 

 

     Za druhou důležitou vlastnost zprostředkované kvaziinterakce Thompson označuje 

její specifickou sociální organizaci, která se od ostatních druhů interakcí zásadně 

odlišuje. Vychází z práce Ervinga Goffmana,27 který vymezuje dvě linie, v nichž 

probíhá veškeré společenské (ale i osobnostní) jednání nebo vystupování. Těmi liniemi 

                                                 
26 Toto platí pro současnost a pouze omezeně a je to zapříčiněno ekonomickými důvody. V dějinách 
masových médií však není problém nalézt příklady toho, že nový deník (či časopis) vznikl jako reakce na 
deník jiný. 
27 Thompson 2004: 75-83 
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jsou linie přední a linie zadní. Thompson v návaznosti na Goffmana definuje přední linii 

jako „rámec konkrétní interakce“, který „zahrnuje jisté předpoklady a zvyky, stejně jako 

fyzické rysy daného prostředí (uspořádání prostoru, nábytek, vybavení, oblečení atd.)“ 

(Thompson 2004: 75). Dále platí, že každý jedinec, který jedná v takovémto rámci, se 

mu bude do jisté míry podřizovat, aby pro něj interakce byla co nejvýhodnější. 

     Jednání, která by mohla daný rámec porušit, či je účastník interakce považuje pro 

daný rámec za nevhodná (naopak pro jiný rámec mohou být užitečná), označuje 

Thompson za „linii zadní“. Schémata na stranách 77 a 78 českého vydání práce Média a 

modernita Thompson toto dělení aplikuje na jednotlivé formy komunikace, přičemž 

vždy jde o to, že klíčová fáze interakce (Thompson užívá pojmu primární rámec 

interakce) probíhá na střetu předních linií účastníků příslušné interakce. Schéma 

popisující zprostředkovanou kvaziinterakci ukazuje, že i tato forma interakce se tomu 

nevymyká, jen jde o proces mnohem složitější. Thompson užívá příkladu televizní 

moderátorky (možná lépe „image televizní moderátorky“), která je recipienty vnímána 

jako téměř jednoduchý motiv, na jeho konstituci však participuje několik symbolických 

systémů (od vizážistů, přes osvětlovače po kameramany a režiséra a mnoho dalších). 

Rozpor mezi složitou konstrukcí sdělení a jeho „snadnou“ recepcí je jedním 

z důležitých znaků zprostředkované kvatiinterakce. 

     Pro další část práce je důležité si na základě tohoto příkladu uvědomit, že podobně 

jako image televizní hlasatelky jsou konstruovány i mnohem složitější mediální 

produkty, ačkoli se recipienty snaží přesvědčit, že se o žádné konstrukty nejedná. 

 

 

3.2 Současné pojetí mýtu v mediálních vědách 

 

     Především v návaznosti na strukturalismus a prvotní studie tzv. naratologie28 se do 

mediální vědy dostává analýza tzv. mýtů. Nejedná se o analýzu starověkých a 

středověkých literárních památek, ale o odhalování opakujících se stereotypních forem a 

konstrukcí, jejichž prostřednictví se média snaží zprostředkovávat určitý segment reality 

(či fikce). Mýty nevznikají svévolně a nejedná se o „lež“. Jsou výsledkem složitého 

transformačního procesu, během nějž se zpravodajci snaží komplexní a složité realitě 
                                                 
28 Především PROPP, Vladimír Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H & H, 1999 - 
362 s. ISBN 80-86022-16-1. 
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vtisknout formu a podobu, jež jsou jejich média schopna reprodukovat, a jedná se o 

konstrukci oné Goffmanovy přední linie tedy primární rámec konkrétní interakce. 

 

 

3.1.1 Mýtus podle Lévi-Strausse a Barthese 

 

     Jedněmi z klíčových teoretiků, kteří se zabývali podstatou a úlohou mýtu především 

v moderních společnostech, byli kulturní antropolog Claude Lévi-Strauss a sémiotik 

Roland Barthes. První jmenovaný,29 ačkoli se zabýval i předmoderními společnostmi, se 

zaměřoval především na odhalování tzv. binárních opozic, na nichž je založena většina 

významů. Za nejdůležitější takovou binární opozici označuje archetypální opozici 

dobro-zlo (a dále příroda-kultura, lidstvo-bohové atd.) a zabýval se jejími projevy 

v kulturních artefaktech různých kultur.30 

     Oproti tomu Roland Barthes ve své stěžejní práci Mytologie (a především v její části 

Mýtus dnes) poukazuje na skutečnost, že mýtus pracuje pro naturalizaci a 

zevšeobecnění třídních zájmů buržoazie (tedy vládnoucí třídy).31 

 

 

3.1.2 Mýty ve zpravodajství 

 

     Systematickou analýzou mýtů ve zpravodajských relacích se vědci začali zabývat 

později, než byly známy nástroje této analýzy (ačkoli Barthes se ve své práci Mytologie 

zabýval i zpravodajskými materiály, nejznámější je především fotografie vojáka 

salutujícího před francouzskou zástavou z titulní strany francouzského týdeníku). 

                                                 
29 Např. in LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica 1. Syrové a vařené. Praha: Argo, 2006 – 423 s. ISBN 
80-7203-644-0. 
 
30 Na základě takovéhoto pojetí mohl například John Fiske ve své studii Television culture analyzovat 
úryvek detektivního seriálu a ukazuje, jak díky Lévi-Straussovu pojetí mýtu lze popsat hloubkovou 
strukturu střetu dobra se zlem (který je cinematicky prezentován jako konflikt velkého detailu-
dobro:extrémně velký detail-zlo); in Fiske 1988: 134. 
31 Na základě Barthesova pojetí mýtu může Fiske stejný úryvek stejného seriálu analyzovat zcela odlišně 
(dobro je představováno bílým krásným a evidentně úspěšným (z kapitalistického hlediska) párem, oproti 
tomu zlo je spojováno s některou ze sociálně deklasovaných společenských vrstev, nejčastěji nějakou 
etnickou menšinou); in Fiske 1988: 134. 
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Klíčové jsou závěry prací Allana Bella,32 Jacka Luleho a již v úvodu k této části 

zmíněného Roberta Rutheforda Smithe. 

 

3.1.2.1 Jack Lule – Základní mýty ve zpravodajství  

 

     Ve své práci Daily news, eternal stories a především v její první kapitole nazvané 

Seven master myths in the news Jack Lule zpravodajství přirovnává k mýtům a masová 

média označuje za hlavní šiřitele mýtů v moderních společnostech. Lule nejprve pro své 

účely pojem mýtu znovu vymezuje: „Mýty jsou archetypální příběhy, jež hrají 

rozhodující společenské úlohy.“ (Lule 2001: 15). Vůbec nejdůležitější poznatek je právě 

jednou z těchto společenských úloh: Lule vnímá mýtus „jako důležitý způsob, jak 

společnost vyjadřuje své převažující ideje, ideologie, hodnoty a přesvědčení“ (Lule 

2001: 15). 

     Na závěr Lule vymezuje 7 základních mýtu, jež se ve zpravodajství neustále opakují: 

Oběť, Obětní beránek, Hrdina, Dobrá matka, Podvodník, Zbytek světa, Potopa (Lule 

2001: 21-25). Pro mé téma je klíčový mýtus Potopy, tedy synekdochicky jakákoli 

katastrofa, nicméně objeví se i projevy mýtu Oběti a Zbytku světa (propuká-li nákaza 

v některé vzdálené zemi). 

     Luleův závěr, že prostřednictvím mýtu lze nahlédnout převažující ideje a hodnoty 

konkrétní společnosti, je důležitý při analýze konkrétních zpravodajských materiálů 

(více o hodnotách viz 4.1.1 Hodnoty – základ ideologie). Právě tím lze odhalit, zdali 

média akcentují spíše abstraktní hrozbu, či konkrétní nebezpečí (viz 2. Reprezentace 

hrozby v tištěných médiích). 

 

 

3.1.2.2 Smithův příběh 

 

     Podobným tématem jako Lule se ještě před ním (v roce 1979) zabýval i Robert 

Rutheford Smith. Smith sledoval vzorek televizního zpravodajství a podrobil jej 

kvantitativní analýze – věnoval se tématům, jednajícím postavám či právě příběhům 

(vymezuje 9 základních příběhů, přičemž nejdůležitějšími jsou „Muž rozhoduje“, 

„Utrpení“ a „Padouch dopaden“). 

                                                 
32 Ten se věnuje především postavám jednotlivých mýtů. 
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     Smith cituje definici mýtu Paula Olsona: „mýtus je příběh, který ve fiktivních či 

antropomorfních termínech vysvětluje či vyjadřuje dojmy z psychické povahy sociálního 

života“.33 V kontextu televize pak říká, že tento mýtus můžeme vnímat jako příběh, 

který ve fiktivních pojmech vysvětluje či vyjadřuje dojmy našeho sociálního prostředí 

(jinými slovy totéž vyjádřil Lule svou definicí mýtu).  

     Na závěr Smith postuluje, že „televize je jedním z médií, používaných pro šíření a 

posilování mýtů naší doby“ (později totéž poznamená Lule).34 

 

 

3.3 Předpokládané účinky médií 

 

     Média jako sociální instituce ve společnosti vykonávají jisté funkce a činí tak 

s jistými účinky na celou společnost i na její jednotlivé členy. Většina teoretiků 

zabývajících se účinky médií35 se shoduje na tom, že téměř není možné přímo dokázat 

spojitost mezi existencí a fungováním média a změnou chování recipientů, proto se 

užívá spojení „předpokládané účinky médií“. 

 

 

3.3.1 Typologie předpokládaných účinků médií 

 

     Předpokládané účinky médií lze dělit podle různých kritérií, např. podle dosahu 

účinků, délky trvání změn, podle toho na jakou složku osobnosti mají vliv atd.36 Pro 

mou práci je nejužitečnější dělení účinků, jak je představuje Denis McQuail, tedy 

jednak na dlouhodobé a krátkodobé, dále na záměrné (plánované) a nezáměrné 

(neplánované).37 

     Mezi nezáměrné krátkodobé účinky médií McQuail řadí především individuální a 

kolektivní reakci. Individuální reakcí může představovat jeho pochopení či jeho 

potenciální zamítnutí. Kolektivní reakcí může být například šíření fám či právě panika. 

McQuail doslova říká: „Nejsilnějšími reakcemi jsou strach, úzkost a zlost, jež mohou 

                                                 
33 in Robert Rutheford Smith: Mythic elements in television news. 
34 tamtéž 
35 Pojednání o vývoji zkoumání mediálních účinků doplněné relevantní literaturou srov. Reifová 2004: 
294-301 a McQuail 2002: 359-365. 
36 Srov. McQuail 2002: 359-405 nebo Reifová a kol. Slovník mediální komunikace s. 300-301. 
37 Viz schéma in McQuail 2002: 368. 
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vést k panice či občanským nepokojům.“ (McQuail 2002: 369). Média takovéto reakce 

většinou zprostředkovávají dvojím způsobem – individuální reakce zprostředkovávají 

nejčastěji prostřednictvím žánrů rozhovoru38 a ankety.39 Kolektivní reakce se většinou 

stává samotným tématem pro zpravodajství, neboť většinou jde o změnu například 

ekonomického chování (v mém případě jde například o změnu alimentárních návyků, 

která se odráží i v ekonomice). 

     Mezi neplánované účinky dlouhodobé McQuail řadí „sociální kontrolu, socializaci, 

vyznění události, definování reality, institucionální změnu, kulturní změnu“ (McQuail 

2002: 368). Pro mou práci jsou klíčové především vyznění události a definování reality 

(a s nimi související sociální kontrola). Tyto druhy účinků totiž médiím jednak 

přiznávají velkou moc při konstituci významu sdělení, navíc velký vliv na to, co 

recipient považuje za skutečné a co nikoli (to souvisí především s tím, že média často za 

skutečné prezentují spíše mýty než reálné události – viz 2.2 Současné pojetí mýtu). 

     Za dlouhodobé plánované účinky McQuail označuje: šíření pokroku, šíření zpráv, 

šíření inovací a distribuci vědomosti, jejíž součástí je tzv. „nastolování agendy“ (z angl. 

„agenda-setting – viz 3.3.2 Agenda-setting).40 A konečně mezi plánované krátkodobé 

účinky McQuail řadí: individuální odezvu, dozvídání se zpráv a mediální kampaň. 

Poslední jmenovaný typ účinku mediální kampaň je dle McQuaila jedním 

z nejvýraznějších typů mediálních účinků. Definuje je ji jako „situaci, kdy je určitý 

počet médií organizovaně použit k dosažení přesvědčovacího nebo informačního účinku 

na vybranou populaci. ... Kampaně obvykle vykazují následující vlastnosti: mívají 

specifické a zjevné záměry a omezený časový rozsah, lze tudíž hodnotit jejich účinnost; 

bývají zaštítěny autoritami a jejich účely bývají v souladu s konsenzuálními hodnotami 

a se záměry zavedených institucí; cílová populace je obyčejně početná a rozptýlená.“ 

(McQuail 2002: 368-369). 

     Teoretici zabývající se mediálními kampaněmi se většinou zabývají těmi 

nejzjevnějšími, tedy kampaní komerční (reklama) a politickou (politická prezentace či 

reklama). Pro ty je charakteristické, že jsou iniciovány vně médií (nyní nikoli jako 

                                                 
38 Většinou rozhovor s nějakou „významnou“ osobností. 
39 Anketa je zajímavý žánr především z hlediska jeho zařazení do některého z typů interakcí, jak je 
naznačil Thompson. Anketa je totiž příkladem interakce, jež má „hybridní charakter“ (Thompson 2004: 
73). Směšují se v ní všechny tři typy interakcí – respondentovi je položena otázka formou interakce tváří 
v tvář, jeho odpověď je však zaznamenána médiem (zprostředkovaná interakce) a dále redakčně 
upravena, aby odpovídala požadavkům konkrétního média, v němž je prezentována, tudíž jde i o 
zprostředkovanou kvaziinterakci. 
40 McQuail 2002: 368. 
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termín označující masová média, ale jako konkrétní subjekty produkující mediální 

obsahy) a média jsou jimi pouze využívána jako komunikační kanál, prostředí. Mediální 

kampaně kolem potenciální hrozby BSE či SARS jsou však kampaněmi, jež iniciují 

sama média kvůli vlastním ekonomickým záměrům (viz 3.4 Média profitují z hrozeb). 

 

 

3.3.2 Agenda-setting 

 

     Konceptem tzv. „nastolování agendy“ se jeho autoři Maxwell E. McCombs a Donald 

L. Shaw nabízejí představu, že média tím, jak strukturují zprávy a tím jim přiřazují 

různou důležitost, výrazně ovlivňují hodnocení jednotlivých událostí v mysli recipientů. 

Ti pak v důsledku jednotlivým událostem přikládají hodnotu obdobnou tomu, jak 

důležitou jí vnímají právě média. Stratifikace důležitosti mediovaných událostí je pak 

dána podle klíče: čeho je v médiích nejvíce a objevuje se to na předních pozicích 

v rámci médií (v tištěných médiích jde především o titulní stranu, v televizi a rozhlase 

pak o tzv. „headlines“ na začátku většiny zpravodajských pořadů, tedy krátké, většinou 

jednověté shrnutí, co důležitého se v daném dni odehrálo), to je v mediální logice 

nejdůležitější, a proto takové události recipient vnímá jako ty důležité v celosvětovém či 

lokálním měřítku. 

 

„Výraz agenda-setting se poprvé objevil v roce 1972 v článku Maxwella E. McCombse 

a Donalda L. Shawa The agenda-setting function of the mass media, vydaném 

v časopise Public Opinion Quarterly. Autoři v něm shrnovali své poznatky z výzkumu 

postojů nerozhodných voličů, který provedli v univerzitním městečku Chapel Hill 

v Severní Karolíně během předvolební prezidentské kampaně v roce 1968. V období tří 

týdnů sledovali vývoj postojů nerozhodnutých voličů a srovnávali jednotlivé posuny 

s množstvím zpravodajských článků, úvodníků, komentářů a vysílaných reportáží 

v devíti médiích dostupných v Chapel Hillu. Výzkum prokázal téměř dokonalou korelaci 

mezi pěti nejsledovanějšími tématy nastolovanými mediální agendou a pěti 

nejzdůrazňovanějšími tématy reflektovanými ve veřejné agendě, kterou reprezentovali 
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nerozhodnutí voliči. McCombs a Shaw z výsledků vyvodili, že masová média nastolují 

veřejnosti její agendu (McCombs; Shaw, 1972).“41 

 

     McCombs a Shaw vyšli z toho, že existují tři rozdílné agendy – politická, mediální a 

veřejná, a zkoumali, jak se jednotlivé agendy vzájemně ovlivňují v přelomovém období 

kolem voleb. Dospěli k závěru, že na veřejnou agendu má mnohem větší vliv agenda 

mediální, než právě politická. Tato zjištění stálo na počátku dalších analýz mediálních 

vědců, kteří se fenoménem „agenda-setting“ začali hlouběji zabývat,42 přesto asi nejlépe 

možnosti mediálního nastolování agendy definoval Bernard Cohen, když již v roce 

1963 napsal: „Tisk neuspěje v tom, že by si lidé mysleli, co jim říká, je ale velmi úspěšný 

v tom, že lidé přemýšlejí o tom, co se jim říká.“43 

     Proto se v kvantitativní analýze (která je k tomu ze své podstaty primárně určena) 

zaměříme především na rozsah zpravodajského krytí obou „hrozících“ epidemií a na 

další postupy, jak média posilují důležitost jednotlivých událostí. 

  

 

3.3.4 Koncept zpravodajských hodnot 

 

     Koncept zpravodajských hodnot (z angl. „news values“), s nímž v roce 1965 přišla 

dvojice norských výzkumníků Johan Galtung a Mari Holmboe Rugeová,44 nabízí 

seznam dvanácti bodů, jejichž naplnění posiluje pravděpodobnost, že se událost dostane 

do zpravodajství.  

     Galtung a Rugeová vymezují nejprve osm univerzálních hodnot (frekvence, práh 

pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace) a dále 

čtveřici hodnot kulturně vázaných (vztah k elitním národům, vztah k elitním osobám, 

personalizace, negativita). Čím více jednotlivých hodnot událost splňuje, tím spíše se 

dostane do zpravodajství. Tento koncept je pro mou práci důležitý zejména proto, že na 

jeho základě lze přiřadit mnou zkoumaným událostem některé z dvojicí navrhovaných 

„kvalit“, díky nimž se události dostávají do zpravodajství. Předně jde samozřejmě o 

                                                 
41 Pobořilová 2007: 11. 
42 Srov. např. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 807367096-8. 
43 Cohen 1963: 13. 
44 The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four 
Norwegian Newspapers, Journal of Peace Research, vol. 2, s. 64-91 
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negativitu, která se postupem doby stává stále důležitějším elementem každé 

zpravodajské relace. 

 

 

3.4 Média profitují z rizik a hrozeb 

 

3.4.1 Serialita v mediální produkci 

 

     Již několikrát zmíněný Ulrich Beck se na straně 61 své práce Riziková společnost 

přímo dotýká masových médií a jejich úloze během hrozícího nebezpečí. Masová média 

označuje za jednu z hlavních společenských institucí (či řečeno s Giddensem jedním z 

abstraktních systémů), které z rizik profitují. Vychází tak z teorie politické ekonomie, 

jak ji na mediálním poli rozvedli především Noam Chomsky a Edward S. Herman 

v knize Manufacturing Consent. Jejich hlavním východiskem je skutečnost, že média 

sice jsou společenskými institucemi vykonávající jistou funkci, ale v současném světě 

jsou hlavně a především ekonomickými subjekty, jejichž klíčovou úlohou je generovat 

zisk. A zisk je stále hlavně odvozen od počtu udaných vydání. 

     Složitým vývojem, který mnohdy souvisel spíše s vývojem uměleckých forem než 

s vývojem zpravodajských subjektů a obsahů, mediální hráči přišli na skutečnost, že 

více než ucelený příběh recipientovu pozornost lákají příběhy rozdělené na mnoho částí, 

které navíc zajišťují opakování a návrat k jistému médiu. O fenoménu tzv. seriality se 

zmiňuje většina mediálních teoretiků a shodují se na důvodech, proč média tohoto 

„narativního postupu“45 využívají: „z ekonomického hlediska je serialita vyvolána 

snahou masových médií upevnit loajální vazbu příjemce k mediálnímu kanálu a vyvolat 

kontinuální pozornost publika určitých předvídatelných socioekonomických 

vlastností.“46 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Reifová 2004: 235. 
46 tamtéž 
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3.4.2 Schéma 

 

     Komplexnější představu, v níž se spojuje několik dosud probraných konceptů, 

představil lingvista, novinář a mediální teoretik Roger Fowler ve své stěžejní práci 

Language in the News, již detailněji představím a využiji ve třetí části práce. Fowler 

nabízí koncept tzv. „schématu“, který se vyrovnává především s problematikou 

předporozumění, zároveň vysvětluje serialitu mediálních obsahů. Na straně 60 studie 

Language in the News najdeme obecnou definici schématu: „obecný termín pro 

reprezentaci základních znalostí“ (v originále „background knowledge“). Tím má 

Fowler na mysli přirozenou aktivitu člověka prezentovat nové znalosti či nové události 

pochopitelnými a sdělitelnými formami (tedy v podstatě jde o aktivitu přidružování 

konkrétního příběhu k archetypálnímu mýtu, který je kulturně sdílen47). Fowler však 

zde nekončí a dále poukazuje na dva důležité fenomény – vývoj paradigmatu 

takovéhoto schématu a autonomní výrazové prostředky každého schématu. 

 

 

3.4.2.1 Existence schématu 

 

     Fowlerova představa schématu přesně odpovídá již popisovaným mýtům či 

archetypálním vyprávěním a jeho schémata mají i tutéž funkci. Nově vzniknuvší 

fenomény pouze zapadnou do předem připravených „mentálních map“ recipientů. Naše 

konkrétní schéma spojené s nemocemi BSE či SARS lze obecně nazvat „Schéma 

strachu z epidemie smrtelné choroby“. S tímto univerzálním schématem se pojí 

komplex recipientových očekávání (o smrtelné chorobě nebude referováno tak, jak by 

bylo například o veletrhu luxusních automobilů) a samozřejmě i zpravodajských rutin 

v rámci redakcí. Jediné, co se z logiky schématu aktualizuje, je název nemoci, většina 

ostatních fenoménů zůstává při jakékoli konkretizaci schématu neměnná, což dokládá 

příklad prozatím poslední konkretizace tohoto schématu spojovaná s virem tzv. ptačí 

chřipky (jinak nazvaného H5N1). Jednou z pracovních hypotéz analytické práce, již 

budu testovat, tedy bude snaha dokázat, že diskurzivně budou obě konkretizace 

schématu (BSE i SARS) analogické, i díky tomu, že obě události od sebe dělí pouhých 
                                                 
47 Srov. WATSON, James. Media communication. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 472 s. ISBN-
10: 0230535496 ISBN-13: 978-0230535497. 
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pár let, během nichž média neprošla významnější přelomovou událostí (především 

technologického rázu). 

 

 

3.4.2.2 Vývoj paradigmatu schématu 

 

     Fowler na příkladu hrozby epidemie salmonely a listerie z Velké Británie konce 

osmdesátých let minulého století poukázal na vývoj, kterým toto konkrétní schéma 

prochází. Paradigma prochází nejprve fází ukotvení, či konstituce, které vypadá tak, že 

se v médiích počínají objevovat nesouvislé informace o projevech choroby. 

V momentu, kdy je již schéma ukotveno, nastává vrcholná fáze schématu. Tu 

symbolizuje především nepotřeba informovat o příčinách ani následcích událostí, o 

nichž média referují, není třeba ani vysvětlovat terminologii, neboť se dostala do 

„obecného povědomí“ recipientů. Vrcholnou fázi provází také to, že se události stávají 

tématem spontánní lidové tvořivosti (vznikají anekdoty, písničky atd.), což je zároveň 

předzvěst úpadku kauzy neboli schématu (Fowler si všímá,48 že u běžné mediální kauzy 

představují život jedné konkretizace schématu maximálně tři měsíce, což také bude 

doba, po kterou budu mediální obsahy sledovat). 

     Zajímavé je i samotné ukončení platnosti schématu. Mediální kauzy totiž většinou 

nekončí žádnou pointou, jak tomu bývá v klasických příbězích (a tím se zpravodajské 

kauzy přibližují tzv. nekonečným seriálům, kde z dramatického hlediska není důležitá 

katastrofa, tedy vyústění děje, nýbrž jednotlivé peripetie hlavních postav), ale bývají 

jednoduše vystřídány kauzou jinou, aby se občas vrátily, ovšem již bez menší odezvy a 

schéma „čeká“ na svou novou konkretizaci spojenou s jinou chorobou. 

     Fowler si všímá dvou dalších zajímavostí s průběhem a ukončením schémat. První je 

posílení soustředěnosti na oblast, s níž konkrétní schéma souvisí (například v souvislosti 

s kauzami salmonely a listerie se celková mediální pozornost zaměřila na oblast 

zemědělství a zároveň na smrtelné choroby obecně, což lze předpokládat i v případech 

BSE a SARS). Druhá zajímavost již není toliko mediální, ale mnoho vypovídá o tom, 

jak současný „skutečný“ svět funguje. Fowler poukazuje na fakt, jak mnozí politici či 

společenské instituce s kauzou spojovali svou čest a padlo mnoho slibů, až téměř 

ultimát. Fowler však připomíná, že po odeznění kauzy v médiích téměř nikdy nedošlo 

                                                 
48 Fowler 1991: 166. 
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k žádným reálným výsledkům či ke zlepšení situace a že instituce se vracejí na bod, kde 

se nacházely na počátku kauzy. Vypovídá to mnohé o tom, jak důležitá je mediální 

logika a agenda a jak se jí většina klíčových činitelů podřizuje.  

 

3.4.2.3 Autonomní výrazové prostředky schématu 

 

     Podobně jako si jednotlivé subsystémy univerzálního systému nazvaného společnost 

vytvářejí vlastní terminologii, problémy a jejich řešení, chová se i schéma. Jednotlivá 

schémata spolu vždy přinášejí výrazové prostředky, které jsou pro ně charakteristické a 

mnohdy kopírují či alespoň korespondují s terminologií subsystému, z nichž pocházejí. 

O konkrétních výrazových prostředcích spojených se schématem Strachu z epidemie 

smrtelné choroby bude následující část. 
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4. Reprezentace hrozby v tištěných médiích 

 

     V předchozích dvou částech jsem se pokusil nastínit, jak média v současné 

společnosti vykonávají určité funkce jim společností přiřknutou (proto jde o „sociální 

instituce“). Snažil jsem se také nastínit, že díky důrazu na negativní sdělení a díky 

fenoménu, jež se nazývá agenda-setting (3.3.2 Agenda-setting), hrají média důležitou 

roli při šíření moderních mýtů, s nimiž se v současnosti šíří především panika a strach. 

Otázka, do jaké míry je tento fenomén médii aktivně posilován a zneužíván, je vědecky 

nezodpověditelná a vždy jde pouze o spekulace. Obsahovou analýzou (OA) konkrétních 

textů49 se však může docílit poznání, že média alespoň částečně jednají aktivně a 

vědomě. 

     Na následujících stranách se pokusím popsat hlavní mechanismy, jejichž 

prostřednictvím tištěná média aktivně pracují s fenoménem paniky a tento v důsledku 

posilují. Závěry této části budou klíčové pro kvalitativní analýzu titulků zkoumaných 

mediálních obsahů. 

 

 

4.1 Média nabízejí soubor hodnot 

 

     Ačkoli se média snaží své recipienty přesvědčit o tom, že jim nabízejí tzv. 

„objektivní pravdu“, dostává se stále častěji do povědomí všech, že podobný koncept je 

pouze nedosažitelným ideálem, jemuž se média snaží přiblížit určitými postupy.50 Již 

dávno také neplatí, že by v obecném povědomí (natož ve vědeckých kruzích, které se 

médii přímo zabývají) panoval omyl, že média pracují s fakty. 

     V první části naznačená bezmezná důvěra společnosti v to, že média vykonávají 

svou společenskou funkci bezchybně, se proměňuje a posouvá k modernímu pojetí 

důvěry v média (tedy v jeden z abstraktních systémů). Ta je symbolizována tím, že 

každý konkrétní jedinec propůjčuje svou důvěru pouze omezenému množství 

konkrétních médií a tato média tak konstituují svou diváckou, čtenářskou či obecně 

recipientskou „obec“. Proč dochází k této významné změně? 
                                                 
49 Zde používám termínu text v nejširším významu, jak jej definují mediální studia, tedy jako jakýkoli 
konkrétní, jasně ohraničený mediální obsah. 
50 Především koncepty tzv. nestrannosti, nezaujatosti, nepodjatosti, které mohou být realizovány různě, 
při extrémně vyhrocené debatě například metodou tzv. „vyvážeností“, kdy stejný prostor pro vyjádření 
dostanou všechny strany sporu. 
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     Lingvista, novinář a mediální teoretik Roger Fowler, z jehož myšlenek vyjádřených 

ve studii Language in the News z roku 1991 budu v této kapitole vycházet primárně, 

vystihuje zásadní příčinu tohoto jevu. Postuluje tezi, že média nepřinášejí fakta (což 

neplatilo nikdy, nicméně vždy se v to univerzálně věřilo), nýbrž pracují se soubory 

„hodnot a přesvědčení“ (v orig. „values and beliefs“) (Fowler 1991: 1). I současný 

mediální trh ČR ukazuje, jak se jednotlivá periodika od sebe právě souborem hodnot a 

přesvědčení, jež prezentují, odlišují. Toto rozlišení může být dáno na základě mnoha 

faktorů. Nejčastějším u nás je dělení podle sympatie k politicko-ekonomickému zřízení, 

jež symbolizují dvě politické strany (u nás ČSSD od středu do levé části politického 

spektra a ODS od středu doprava). Dělení mediálního trhu a jeho publika však může být 

dáno i na základě zcela jiného klíče. Podstatné je, že ať už je dělení jakékoli, jedno 

konkrétní médium reprezentuje konkrétní soubor hodnot, který je v čase až na drobné 

aktualizace stálý, a lze je proto zařadit mezi šiřitele jakési ideologie. Každý recipient, 

který se s podobnými idejemi a hodnotami identifikuje, pak logicky při výběru médií 

volí raději to, jež jeho názory alespoň částečně kopíruje a takovému médiu důvěřuje a 

přistupuje k němu kriticky daleko méně, než k médiu s odlišnou ideologií (především 

český tzv. „seriózní“ tisk je diferencován na základě velmi malých nuancí). 

 

 

4.1.1 Hodnoty – základ ideologie 

 

     Hodnoty obecně lze definovat jako soubor názorů a přesvědčení, jež „řídí“ chování 

v určitých situacích každého jedince. To jsou hodnoty osobnostní, dále však existují i 

hodnoty intersubjektivní (či kulturní), na jejichž dodržování se určitá kultura či 

společnost konsenzuálně historickým vývojem shodla a jejichž dodržování si každá 

společnost určitými mechanismy zajišťuje. V moderních společnostech je tím 

mechanismem především legislativa a vynucování jejího dodržování,51 v předmoderních 

společenstvích může jít o zachovávání kmenové hierarchie a podobně.  

     Již v roce 1977 Steve Chibnall přišel s konceptem, který dělí hodnoty na binární 

opozice (což je ve společenských vědách velmi populární východisko, neboť přesně 

odpovídá lidskému a společenskému vnímání okolního světa) – na ty dobré, proti nimž 

staví jejich „špatné“ opaky. 

                                                 
51 Viz poznámka 12. 
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Hodnoty vnímavé pozitivně Hodnoty vnímané negativně 

Legalita Ilegalita 

Umírněnost, zdrženlivost, střídmost Extremismus 

Kompromis Dogmatismus 

Spolupráce Konfrontace, střet 

Pořádek Chaos 

Mírumilovnost Násilí 

Tolerance Netolerance 

Konstruktivnost Destruktivnost 

Otevřenost Tajnůstkářství 

Poctivost, přímost Korupce 

Realismus Ideologie 

Racionalita Iracionalita 

Nezaujatost, nestrannost Zaujatost, předsudky (bias) 

Zodpovědnost Nezodpovědnost 

Upřímnost, slušnost Neupřímnost 

Neústupnost Slabost 

Pracovitost, píle Lenost 

Svoboda volby Monopol/uniformita 

Rovnocennost Nerovnost52 

 

 

     Tato tabulka je zajímavá hned z několika důvodů, předně je však třeba si uvědomit, 

že i ona je relativní. Na úrovni celé společnosti platí takřka univerzálně a nic na tom 

nemění ani velké celospolečenské změny. Stačí sledovat argumentaci těch „u moci“ 

například před pádem komunistické nadvlády v ČSSR a srovnat ji s argumentací 

současné vládnoucí garnitury. Obě se shodují na tom, že hodnoty v levém sloupci jsou 

„ty správné“, zatímco ty ostatní jsou špatné. Ideologie na tomto nic nemění, neboť by 

šla proti vnitřnímu přesvědčení lidí (a tedy naprosto přirozeně by selhala). Ideologie 

musí dokázat své potenciální stoupence přesvědčit, že jí definované skutky a činy jsou 

                                                 
52 Cit in Fowler 1991: 52. 
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v souladu s jednotlivými „správnými“ hodnotami, zatímco skutky „těch druhých“ 

(ačkoli často velmi podobné), se snaží tyto hodnoty zničit a nahradit je „těmi špatnými“. 

Na úrovni menších a jasně ohraničených částí společnosti53 však lze vysledovat jisté 

rozdíly ve vnímání jednotlivých hodnot. Například ve společnosti vězňů by mohlo násilí 

představovat hodnotu pozitivní. V takovém případě lze poukázat na chování „celé 

společnosti“, která podobnou skupinu definuje jako deviantní a vylučuje ji z kontaktu 

s majoritou. Jde o to, co bychom mohli nazvat „ideologickým konsenzem“ či spolu 

s Fowlerem monocentrismem, na jehož základě jsou právě přídomky „dobrý“ a „špatný“ 

jednotlivým hodnotám přisuzovány. Tento konsenzus se však nemusí vztahovat pouze 

k extrémním příkladům např. realizace fyzického násilí (vraždy či znásilnění, což jsou 

Fowlerem uváděné příklady), ale velmi zásadně i k samotnému jazyku, jehož užívání 

nikdy není prosto ideologie. Stačí připomenout téměř učebnicový příklad dvou 

pojmenování pro téhož člověka – terorista a bojovník za svobodu. Na tomto příkladě se 

jasně ukazuje, jak může být jediná skutečnost mediálně reprezentována s naprosto 

opačným efektem na recipienta. 

 

 

4.1.2 Maslowova pyramida potřeb a strach o jejich naplnění 

 

     V části 2.2.6 Riziková společnost jsem v návaznosti na Ulricha Becka poukázal, že 

panika souvisí především s ontologickým strachem (tedy strachem o vlastní bezpečí). 

V moderní společnosti jej lze vědomě vyvolat především tím, že ohrozíme některou 

z pro něj nezpochybnitelných pravd. Bezpečí pro většinu, ne-li všechny, členy 

společnosti představuje právě ona existence hodnot a jejich ohrožení je proto účinným 

způsobem, jak dojem bezpečí jedince i celé společnosti ohrozit. Stejně účinným 

způsobem vyvolat paniku je pak i ohrožení uspokojování lidských potřeb, které se 

společenskými hodnotami souvisí. 

     Americký psycholog Abraham Maslow (1908-1970) nabídl představu, že lidské 

potřeby nelze lineárně řadit vedle sebe, ale tyto jsou pyramidovitě stratifikovány podle 

četnosti jejich výskytu. V dolní části se vyskytují fyziologické potřeby, které člověka 

spojují se zvířecí říší, z níž pochází, a dále přechází od potřeby pocitu bezpečí, 

sounáležitosti, vážnosti a úcty až po potřebu sebeaktualizace (viz obr. 1). 

                                                 
53 Např. nejrůznější subkultury. 
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54 Obr. 1 

 

 

     Zatímco nejvyšší „patra“ pyramidy jsou potřebami omezené části populace, nejnižší 

dvě všechny lidi (a tedy potenciální recipienty médií) spojuje, a právě proto se na tyto 

potřeby a jejich uspokojování média zaměřují. Fowlerův koncept schématu (viz 3.4.2 

Schéma) tak de facto představuje komplex mediálních postupů, které naznačují, že 

v ohrožení je recipientův život (tedy základna pyramidy), dále jeho bezpečí, zdraví, 

stravovací návyky, majetek a další věci naznačené v nejnižších patrech pyramidy. Při 

analyzování konkrétních obsahů se pokusím zjistit, zdali v těchto konkrétních případech 

autoři operovali i s ohrožením uspokojení například potřeby po sebeaktualizaci. Ta však 

bývá spojována spíše s problematikou vzdělávání či obecně s kulturou, téma smrtelné 

nemoci v denním tisku ji nepředpokládá.55 

 

 
                                                 
54 Zdroj: chiron.valdosta.edu. 
55 Nicméně není tomu tak v případě ostatních mediálních produktů, například v kinematografii se téma 
smrtelné choroby často pojí právě s osobnostním progresem, viz např. snímek Philadelphia o nemoci 
AIDS. 
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4.2 Zdůrazňování negativity 

 

     Z logiky konceptu tzv. „zpravodajských hodnot“ (viz část 3.3.4 Koncept 

zpravodajských hodnot), z něhož vyplývá mediální zaměření především na negativní 

události, lze vyvodit, že média velmi často referují především o událostech, jež by 

přiřadila k hodnotám z pravého sloupce výše zveřejněné Chibnallovy tabulky. Pro mou 

práci je toto zásadní, protože pokud lze jednotlivé klíčové pojmy „ideologicky“ přiřadit 

k jednotlivým hodnotám (a to možné je), lze se oprávněně domnívat, že při referování o 

negativních událostech budou média používat výrazů hlavně „negativně“ působících na 

recipienta, které v něm vzbuzují strach a paniku. V kvalitativní analýze titulků 

jednotlivých materiálů se budu věnovat tedy především tomu, zdali média takto 

skutečně postupují a zdali titulky obsahují některé z negativně vnímaných slov či 

dalších postupů, které mohou vzbuzovat negativní odezvu. 

     Na základě analýzy lze vymezit hned několik možných oblastí takovýchto pojmů a 

postupů. Především jde o emocionálně silně zatížené, mnohdy expresivní výrazy, 

s nimiž operují především bulvární média, nicméně dostala se již i do slovní výbavy 

médií „seriózních“: jde o podstatná jména šok, nebezpečí, smrt, katastrofa, hrozba a 

výrazy z jim blízkého sémantického okruhu, dále o od nich odvozená adjektiva. 

     Zajímavé je Fowlerovo dělení sloves na několik kategorií podle toho, jak pracují 

s tzv. „agenty“ (tedy původci děje) a „patienty“ (tedy těmi, na nichž má děj účinek). 

První dělení je na tzv. akce a procesy, přičemž slovesa-akce Fowler popisuje jako 

taková jednání, na nichž agent aktivně participuje (např. „Policista zastřelil“). Oproti 

tomu slovesa-procesy agentovi žádnou aktivní účast na ději nedovolují (např. „Loď se 

potápěla“). Obě tyto skupiny sloves vyjadřují určité změny stavu, proto Fowler 

vymezuje ještě třetí typ sloves, která popisují nějaký neměnný stav. Výzkumy recepce 

jednotlivých vět poukazují na skutečnost, že v případě sloves vyjadřujících změnu stavu 

pozitivní či negativní charakter přijetí závisí na tom, s kým se recipient identifikuje – 

zdali s agentem děje či naopak „patientem“. Obecně však platí, že kladněji vyznívají 

slovesa naznačující pasivitu, neboť oproti „silovým“ slovesům vyjadřujícím aktivitu 

naznačují „klid“. Až analýza konkrétních obsahů ukáže, které z postupů česká média 

využívají nejčastěji, v jakém kontextu a s jakou odezvou. 

     Vedle těchto spíše emocionálně zabarvených výrazů média dále používají i jinou 

„sadu“ výrazů, které mohou recipienta při nejmenším deprimovat. Jedná se o výrazy 
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profesní mluvy, nejrůznější termíny a pojmy, jejichž neznalost může v recipientovi 

přerůst ve strach z neznámého. To je důsledek toho, o čem jsem psal v první části práce, 

když jsem hovořil o uzavřené ideologii subsystémů, jejíž jedním z klíčových projevů je 

vytváření vlastní terminologie plně srozumitelné pouze odborníkům. To bude další ze 

sledovaných fenoménů v rámci kvalitativní analýzy. 

 

 

4.3 „Hysterický styl“ 

 

Nyní se opět vraťme k Fowlerovu konceptu schématu, které, jak jsem naznačil v části 

3.4.2.3 Autonomní výrazové prostředky schématu, především generuje výrazové 

prostředky vlastní právě jemu – o koncertě vážné hudby budou média referovat 

prostřednictvím jiných výrazových prostředků než o hromadné havárii na dálnici, a to 

platí pro všechny druhy médií a jejich specifické postupy. Při již zmiňované analýze 

mediálního pokrývání hrozící epidemie salmonely a listerie ve Velké Británii konce 

osmdesátých let minulého století Fowler pro sadu výrazových prostředků obdobného 

schématu užívá pojmu „hysterický styl“ (Fowler 1991: 164). 

     Hysterický styl je dle Fowlera založen „na vyjadřování negativních emocí a jejich 

přehánění a posilování“ (Fowler 1991: 164). Media mají pro toto vyjádření mnoho 

prostředků (viz část 4.2 Zdůrazňování negativity), Fowler si však povšiml,56 že anglická 

média vytvořila autonomní systém jmenných frází, které lze univerzálně aplikovat na 

jakoukoli podobnou hrozbu (tedy jde o „schematický“ postup, přičemž adjektivum 

schematický nemyslím v univerzálním významu, ale spíše jako jednu z klíčových 

součástí Fowlerem definovaného konceptu schématu). Systém seskládá ze tří hlavních 

částí, které Fowler nazývá „Determiner“ (vždy určitý člen the), který jediný je vždy 

stabilně na samém počátku jmenné fráze. Následuje tzv. „Modifier“, což je podstatné 

jméno označující příčinu hrozby (salmonela, listeria, ptačí chřipka, BSE, SARS atd.), a 

konečně „Head“, což je podstatné jméno vyjadřující hrozbu (může jít o jména: panika, 

hrozba, růst, skandál, případ, incident atd.). 

     V médiích se vyskytují dvě uspořádání tohoto schématu: Determiner-Modifier-Head 

(např. the salmonela crisis), nebo Determiner-Head-Modifier (např. the risks of 

                                                 
56 Kapitola Pandora´s Box in Fowler 1991: 170-207. 



                                                                                                        47 

 

listeria).57 Fowler dále upozorňuje, že zatímco první způsob uspořádání výrazů staví do 

popředí objektivní a konkrétní pojmy (salmonela, vejce), druhý způsob akcentuje právě 

ony abstraktní pojmy hrozba, risk, které jsou velmi subjektivní. Obě variace systému 

jsou pak dle Fowlera velmi často užívány v titulcích, neboť svou formou (stručnost, 

zapamatovatelnost a zároveň emocionální síla) „žánru“ titulku odpovídají. 

     Pro mou analýzu je toto spíše návodná informace, protože čeština a tuzemská média 

se jmennými titulky příliš nepracují. Mnohem důležitější jsou fráze slovesné, a proto se 

soustředíme, zdali média pracují spíše s aktivními či pasivními tvary sloves nebo zdali 

užívají personifikace typu „BSE opět zabíjí...“. 

 

 

4.4 Posouvání významů znaku 

 

     V souvislosti se smrtelnými chorobami často dochází k posouvání konotačních 

významů, jež jednotlivé znaky mohou pro recipienty médií znamenat. Význam 

jednotlivých znaků totiž nevychází pouze z jeho prosté existence, ale i z jeho užití 

v rámci nějakého kontextu.58 Tento kontext pak výsledné vyznění konkrétního znaku 

významově významně ovlivňuje a de facto určuje, který z významů, jichž se k jednomu 

znaku váže více, bude výsledně recipientem vnímán. U mnohých znaků z výbavy mnou 

prezentovaného schématu (především u terminologických výrazů) existuje pouze jeden 

možný význam, nicméně například u fotografií, jež mají ilustrovat BSE (tedy „nemoc 

šílených krav“) již k tomuto posunu docházet může. Na fotografiích totiž velmi 

pravděpodobně bude zemědělské zvíře kráva, k němuž se obecně, i kdyby ono konkrétní 

fotografované zvíře bylo nemocné, což laik z fotografie nepozná, příliš negativních 

významů neváže. Začlenění takovéto fotografie do negativního kontextu smrtelné 

choroby však již může v divákovi ony negativní konotace vyvolat a opakováním těchto 

postupů může dojít k (pravděpodobně dočasnému) přehodnocení vnímání reálného 

zvířete (nikoli jeho mediální reprezentace) na negativní. (Důkazem toho může být 

změna alimentárního chování jako důsledek nedůvěry v nezávadnost hovězího masa.) 

     Zde se zcela ukazuje síla a důsledky mediální logiky, která abnormalitu malého 

rozsahu (většinou se tyto choroby týkají jednotlivců) prezentují jako hrozbu 

                                                 
57 Vše Fowler 1991: 172-173. 
58 Jedná se o tzv. paradigmatické a syntagmatické vztahy znaků. 
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nedozírného rozsahu, což může mít za následek mnohem rozsáhlejší odezvu u 

recipientů. 

 

 

4.5 Funkce čísel v hysterickém stylu 

 

     Za jednu z klíčových tendencí tzv. „hysterického stylu“ je přehánění, expresivita 

užívaných prostředků, nicméně nikoli pouze prostředků, ale také to za nimi se 

skrývajícího. Média využívající „hysterického stylu“ konstruují představu světa, který je 

plný nebezpečí, které statisticky téměř neexistuje, přesto jej média svou činností 

zpřítomňují, konkretizují (vždy jde o projev jiného typu nebezpečí) a prezentují jako 

velmi reálné. V předchozích částech práce jsem se pokoušel tento zjevný racionální 

rozpor alespoň částečně vysvětlit a nyní již zbývá poslední důležitý mediální 

prostředek, kterým tak média činí. Čísla. 

     Média čísla obecně velmi hojně užívají, koncentruje se v nich totiž vše, po čem 

média mnohdy marně touží – jsou „objektivní“, „přesná“, pokud stojí sama o sobě, 

nelze je zpochybnit. Navíc i výstupy tzv. expertních systémů, jež média často citují, 

mnohdy představují výhradně čísla, o jejichž platnosti laická obec (tedy většinový 

recipient médií) ani pochybovat nemůže. A právě zde existuje prostor pro jisté 

pochybnosti. Fowler i Beck si všímají, že média mnohdy s čísly nakládají poněkud 

svévolně, až manipulativně.  

     Fowler se zaměřuje především na zaokrouhlování počtů a práci s velkými čísly, což 

jsou pro něj právě projevy hysterického stylu. Zaokrouhlování (téměř vždy směrem 

nahoru) se děje tak, aby negativní čísla vyznívala ještě negativněji, vysoké cifry 

(ponejvíce v kontextu počtu obětí jakékoli katastrofy či nákazy) pak recipienty děsí a 

deprimují (a média se tedy oběma strategiemi snaží podpořit tezi, že jimi prezentovaná 

hrozba je skutečně nebezpečnou).  

     Další práce s čísly je přeci jen poněkud sofistikovanější a již souvisí s tím, co do 

debaty vnáší Beck. Ten si totiž povšiml, že moderní společnost prakticky neustále 

operuje s tzv. „mezní hodnotou“. Beck to dokládá na povolených limitech škodlivých 

látek vypouštěných do ovzduší, které jsou většinou definovány tak, že toto množství 

neškodí krátkodobě. Výsledkem toho však je, že tyto látky se dlouhodobě dostávají do 

organismu lidí, ale i do dalších živočichů a rostlin, a nikdo neví, jaký vliv bude jejich 
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dlouhodobá přítomnost mít třeba za sto let. Fowler tuto znalost převádí na mediální 

prostředí a ukazuje, jak média s tímto pracují. Na příkladu bakterií listerie dokládá, že 

při kontrolních testech jich rok před onou vlnou zájmu o ní bylo nějaké množství, 

zatímco během paniky bylo toto množství troj až sedminásobné. Toto se dá číst pouze 

tak, že i média přistupují na logiku mezních hodnot, a je-li tato překročena, z nemoci se 

stává téma pro média. To je pak symbolizováno především počtem nakažených či 

mrtvých. V analytické části se proto zaměřím také na to, zdali a jak tištěná média s čísly 

pracují. 
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5. Analytická část 

 

5.1 Metodologický úvod 

 

     Hlavní hypotéza mé práce zní, že při hrozbách epidemií smrtelných chorob média 

pouze nereflektují události a fakta, ale spíše konstruují svět, v němž dominuje 

nebezpečí. V teoretické části jsem se snažil nastínit mechanismy současného světa, 

které tomuto jevu napomáhají, a také fungování médií jako společenských institucí 

v kontextu takto fungujícího světa. V analytické části se budu věnovat konkrétním 

mediálním obsahům, na nichž se pokusím doložit, že současná média takto skutečně 

postupují. Z toho logicky vyplývá zvolená metoda, kterou využiji – jedná se o 

obsahovou analýzu tištěných médií. Abych doložil většinu jevů popsaných v teoretické 

části, využiji obou metod, jež obsahová analýza nabízí, tedy kvantitativní i 

kvalitativní.59  

 

 

5.1.1 Historický úvod a postupy obsahové analýzy 

 

     V knize Analýza obsahu mediálních sdělení od kolektivu autorů,60 lze najít stručný 

nástin počátků a vývoje teorie i praxe obsahové analýzy: 

 

„Obsahová analýza (angl. content analysis) je tradiční metodou zkoumání obsahu. Její 

počátky sahají do období druhé světové války. Od té doby byla různým způsobem 

modifikována. K jejímu přesnému definování přispěl v 50. letech Bernard Berelson, 

který ji definuje jako „výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní 

popis zjevného obsahu komunikace“. Základním rysem obsahové analýzy je, že 

kvantifikuje vybrané jevy vyskytující se v obsahu a řadí je do zvolených kategorií. 

Výsledky jsou většinou zpracovávány za pomoci statistických operací. K výchozím 

předpokladům provádění obsahové analýzy patří dostatečný rozsah zkoumaného 

vzorku, aby mohla být získaná data statisticky zpracována s potřebnou validitou. 
                                                 
59 O výhodách i nevýhodách obou metod obsahové analýzy srov. např. Reifová a kol. – Slovník mediální 
komunikace, McQuail – Úvod do teorie masové komunikace, Disman – Jak se vyrábí sociologická 
znalost. 
60 Winfried Schulz, Helmut Scherer, Lutz Hagen, Irena Reifová a Jakub Končelík, vydáno v roce 2004 
v pražském nakladatelství Karolinum. 
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Druhou důležitou podmínkou je snadná identifikovatelnost kvantifikovaných jednotek 

v konkrétním obsahu.“61 

 

     Z téže knihy, jen ze stati jiného autora (Helmuta Scherera62), pak můžeme vyčíst 

univerzální popis, jak každý výzkum za využití obsahové analýzy provádět: 

 

1) Zvolit téma a metodu, kterou budeme využívat 

2) Výběr materiálu 

3) Fáze operacionalizace výzkumného tématu – rozpracování tématu na dílčí     

subotázky a subproblémy 

4) Vypracování kódovací knihy 

5) Sběr dat 

6) Vyhodnocení dat (odpovědi na subotázky) 

7) Na základě subotázek se pokusit zodpovědět obecné téma63 

 

 

5.1.2 Volba tématu a metody výzkumu 

 

     Jak jsem naznačil již v úvodu, pro doložení veškerých jevů, jak média postupují při 

pokrývání událostí typu „hrozící epidemie BSE či SARS“ (viz část 3. Média v moderní 

společnosti: Novodobí šiřitelé mýtů a 4. Reprezentace hrozby v tištěných médiích), 

využiji obou metod obsahové analýzy, tedy kvalitativní i kvantitativní. Kvantitativní 

metoda obsahové analýzy by totiž měla dokázat, že média těmto událostem věnují velký 

prostor a v prominentnějších prostorech (první strana, téma se objevuje ve vícero 

rubrikách apod.), a tudíž je prezentují jako důležitější, důsledkem čehož jim recipienti 

skutečně přisuzují velký význam. Naopak kvalitativní metoda OA by měla pomoci 

odhalit sklon médií k šíření a posilování paniky a strachu (využívání vědecké 

terminologie, méně srozumitelných výrazů, čísel, výrazů se silně negativním významem 

atd.). 

 

                                                 
61 Schulz 2004: 76. 
62 Schulz 2004: 29-50. 
63 tamtéž 
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5.1.3 Výběr materiálu 

 

     Již v teoretické části jsem zmínil, že Fowler stanovuje dobu „trvání“ mediální kauzy 

na dobu tří měsíců, resp. že během tří měsíců kauza projde všemi svými klíčovými 

fázemi. Vzhledem k tomu, že název mé práce zní Panika ze smrtelné choroby na 

stránkách českého „seriózního“ tisku, rozhodl jsem se pracovat se dvěma jasně 

ohraničenými tříměsíčními výseky historie. Pro BSE jsem na základě předběžného 

výzkumu toto období stanovil na červen-srpen 2001, pro SARS je tímto obdobím 

březen-květen 2003. Mnou zvolené deníky jsou Právo, Lidové noviny, Mladá fronta 

Dnes a Hospodářské noviny a půjde o jejich pražská vydání. 

     Z charakteru tématu jsem se rozhodl nepracovat s celými novinami, ale pouze 

s následujícími rubrikami: Hlavní strana (lze i vnímat jako samostatnou rubriku), 

Domácí zpravodajství, Zahraniční zpravodajství, Ekonomické zpravodajství, 

Komentářové a názorové strany, v případě, že list obsahuje přílohu věnující se zdraví a 

příbuzným tématům (ať již pravidelně či nikoli), ji do analýzy zařadím také. 

     Do kvantitativní analýzy zahrnu také body, zdali materiál pracuje s termíny, čísly 

apod., nicméně skutečnou kvalitativní analýzu provedu pouze u titulků jednotlivých 

příspěvků (viz Příloha 2), neboť kvalitativní analýza se provádí na omezenějším vzorku, 

než kvantitativní.64 

     Pro analýzu je také důležité definovat základní kódovací jednotku. V souladu s již 

několikrát zmiňovanou knihou Analýza obsahu mediálních sdělení budu za výzkumnou 

jednotku považovat zpravodajský příspěvek, který se tématu jakkoli týká: 

 

„Kódovací jednotkou je redakční příspěvek nebo volební reklama. Příspěvkem chápeme 

graficky ucelenou žurnalistickou jednotku s nadpisem nebo samostatný obrazový 

příspěvek s textem (jako nadpis mohou platit také značky), obrazový materiál k textovým 

příspěvkům se pokládá za součást příslušného textu.“65 

 

 

 

                                                 
64 Silverman 2005: 54. 
65 Schulz 2004: 41. 
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5.1.4 Operacionalizace tématu – formulace výzkumných subotázek 

 

     Hlavní téma pro účely obsahové analýzy musíme rozpracovat do dílčích otázek a 

kategorií, jejichž přítomnost či platnost budeme při analýze sebraných dat zkoumat. Pro 

mnou zvolené téma je klíčovým momentem hypotéza, že diskursivně budou obě 

mediální kauzy (BSE i SARS) totožné (či přinejmenším podobné), média jim budou 

věnovat přibližně stejný prostor (či že u druhé kauzy pravděpodobně dojde ke 

kvantitativnímu nárůstu) a budou odpovídat tomu, co Fowler nazývá „hysterickým 

stylem“ (4.3 „Hysterický styl“). 

 

Pracovní hypotézy jsem proto stanovil následující: 

 

1) Média prezentují téma jako velmi důležité (ve vrcholných fázích dokonce jako 

nejdůležitější). Bude mu proto věnován velký prostor ve vícero rubrikách jednotlivého 

vydání, navíc se velmi často objeví na titulní straně, případně na čelních místech 

jednotlivých rubrik. 

2) Při podobných kauzách média přejímají „ideologii“ abstraktních systémů, 

především logiku, terminologii a čísla. Důraz především na systém politický a vědecký. 

3) Zpravodajské materiály pracují spíše s abstraktními hrozbami, než s konkrétními 

projevy hrozby. 

4) Deníky téma zpracovávají v souladu s tzv. mýtem povodně, jak jej nastínil Jack 

Lule. 

5) Zpracování tématu odpovídá a dále posiluje moderní uspořádání společenských 

institucí. 

 

 

5.1.5 Vypracování kódovací knihy 

 

     Z výše uvedených otázek lze sestavit tzv. kódovací knihu,66 v níž budou jednotlivé 

otázky rozpracovány do série sledovaných proměnných nabývajících různých hodnot 

(viz Příloha 1). 

     Při předběžném výzkumu jsem zvolil následující sadu proměnných: 

                                                 
66 Srov. Schulz 2004. 
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I. Proměnné související s důležitostí tématu: 

a) Deník. Na základě této proměnné zjistíme, který z deníků věnoval tématům jaký 

prostor, zdali dochází k nějakému výraznému posunu mezi oběma vlnami apod. 

b) Datum. Tato proměnná bude důležitá pro sledování jednotlivých fází mediálního 

zájmu o téma, můžeme sledovat vývoj tzv. „paradigmatu schématu“ (3.4.2.2 Vývoj 

paradigmatu schématu). 

c) Číslo stránky. Tato proměnná souvisí s konceptem agenda-setting (3.3.2 

Agenda-setting), a tedy poukazuje na důležitost, kterou média tématu přisuzují. 

d) Rubrika. Díky této proměnné můžeme sledovat, jak se důležitost tématu mění.  

e) Pořadí článku na stránce/rubrice. 

f) Rozsah textu v (cm2). Zde budeme rozlišovat, zdali je text doplněn obrazovými 

daty (fotografie či tzv. „infografika“, opět v cm2), či nikoli. Získáme tak celkový 

prostor, který médium tématu věnovalo, a tento budeme moci porovnávat s ostatními 

médii. 

g) Autor článku. Zde budeme sledovat, zdali médium přebíralo zprávy ze 

zahraničních agentur, či se tématu věnovalo i autorsky. 

 

II. Proměnné související s obsahy materiálů: 

h) Hlavní téma článku. Zde budeme sledovat především to, zdali se zpravodajské 

materiály věnovaly konkrétním projevům hrozby, či naopak abstraktním hrozbám jako 

takovým. 

i) Aktéři článku. Zde budeme sledovat, jaké společenské instituce se k problému 

vyjadřují (politici, experti atd.). 

j) Obsahuje článek speciální terminologii, číselné údaje či další projevy „ideologie 

abstraktních systémů“? 

 

 

5.1.6 Sběr a vyhodnocení dat 

 

     Sběr proběhne ve Studovně periodik Národní knihovny ČR (Klementinum). Pro sběr 

i vyhodnocení dat využiji počítače a programů MS Excel a SPSS. 
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5.2 Kvantitativní analýza 

 

5.2.1 Četnost a kontinuita zpravodajských materiálů 

 

     Během tří sledovaných měsíců obou mediálních kauz bylo k jednotlivým tématům 

uveřejněno přibližně stejné množství zpravodajských materiálů, 268 pro BSE, 

respektive 272 pro onemocnění SARS. Celkový rozsah zpravodajských materiálů pro 

mediální kauzu kolem onemocnění BSE dokládá tabulka 1: 

 

 Tab. 01 – Rozsah zpravodajských příspěvků BSE 

 

  

Počet 

jednotek 

Minimu

m (cm2) 

Maximu

m (cm2) 

Sum 

(cm2) 

Průměr 

(cm2) 

Std. 

Deviation 

Rozsah 

obrázku 
268 ,00 500,00 14812 55,2687 89,24970 

Rozsah textu 268 ,00 600,00 41475 154,757 97,37332 

Validní 

jednotky 
268           

 

 

Rozsah zpravodajských materiálů věnovaných ve sledovaném období onemocnění 

SARS udává tabulka 2: 

 

 Tab. 02 – Rozsah zpravodajských příspěvků SARS 

 

  

Počet 

jednotek 

Minimu

m (cm2) 

Maximu

m (cm2) 

Sum 

(cm2) 

Průměr 

(cm2) 

Std. 

Deviation 

Rozsah 

obrázku 
272 ,00 500,00 18015 66,2316 94,29995 

Rozsah textu 272 ,00 400,00 44842 164,860 76,13735 

Validní 

jednotky 
272           
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     Pro obě kauzy platí, že jim média věnovala přibližně stejný prostor (srov. hodnoty 

Sum u obou tabulek), přičemž u druhé mediální kauzy dochází k mírnému nárůstu. Ten 

se dále projevuje především na celkem významném růstu průměrné délky jednotlivého 

materiálu (o více než 10 cm2), který je ještě výraznější u průměrné velikosti 

doprovodných grafických informací, nejčastěji fotografie či tzv. infografiky (nárůst o 11 

cm2). 

 

Jednotlivé deníky si svůj podíl rozdělily následovně (Graf 01): 

 

Graf 01 – Podíl deníků BSE 

Deník
Právo - 24,3 %
Lidové noviny - 
23,1 %
Hospodářské 
noviny - 22, 4 %
Mladá fronta -     
30, 2 %
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Graf 02 – Podíl deníků SARS 

 

Deník
Právo - 26, 5 %
Lidové noviny - 
21, 7 %
Hospodářské 
noviny - 17, 3 %
Mladá fronta -      
34, 6 %

 
     Významnější změna se odehrála především v přístupu Hospodářských novin, jejichž 

podíl na první kauze činil 22, 4 %, zatímco u druhé pouze 17, 3 %, a dále růst podílu u 

Mladé fronty Dnes o 4, 1 % (rozdíl zbylých dvou deníků představují pouhá dvě 

procenta, přičemž v případě LN jde o pokles, zatímco u Práva růst). Tyto změny lze 

částečně odůvodnit tezí, že média primárně se zaměřující na širokou a blíže nepříliš 

specifikovanou recipientskou masu se podobným tématům věnují více, protože téma 

hrozící epidemie smrtelné choroby (které odpovídá tzv. mýtu povodně, jak o tom budu 

psát v kvalitativní analýze) je tématem univerzálním, které se týká všech potenciálních 

příjemců a tyto do jisté míry spojuje. Oproti tomu u deníků s více vyprofilovaným 

publikem (HN převažuje publikum s ekonomickými zájmy, u Lidových novin zájem o 

kulturu) existují témata specializovanější, která svým dosahem mohou publikum 

ovlivňovat daleko více, než abstraktní a vzdálená hrozba smrtící choroby. 

     Vedle celkových čísel, kolik prostoru jednotlivá média a všechna dohromady 

tématům věnovala, je důležitý také postupný vývoj kauzy, jak se během sledovaného 

období zájem ze strany médií proměňoval. Znovu je třeba připomenout základní rozdíl 

mezi oběma kauzami – zatímco v případě BSE se jednalo již o „druhou vlnu“ této kauzy 

(proto tématu média největší pozornost věnovala v jejím začátku a zájem postupně 

upadal), u onemocnění SARS se jedná o vlnu první, která mnohem více odpovídá 
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vývoji paradigmatu, jak jej představil Fowler (viz 3.4.2.2 Vývoj paradigmatu 

schématu).  

 

Graf 03 ukazuje, jak se zájem všech médií proměňoval během jednotlivých dní: 

 

Graf 03 – Počet článků v jednotlivých dnech kauzy BSE 
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     Patrná je tendence, že nejvyšší počet článků média tématu věnovala v prvním měsíci 

a především ihned po vypuknutí kauzy. Grafy s obdobnou křivkou získáme i pro 

jednotlivé deníky, měnit se bude pouze počet dní, během nichž se jednotlivá média 

tématem zabývala. 
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Graf 03a – Počet článků v jednotlivých dnech kauzy BSE - Právo 
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Graf 03b – Počet článků v jednotlivých dnech kauzy BSE – Lidové noviny 
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Graf 03c – Počet článků v jednotlivých dnech kauzy BSE – Hospodářské noviny 
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Graf 03d – Počet článků v jednotlivých dnech kauzy BSE – Mladá fronta Dnes 
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     Ze všech grafů 03 lze vysledovat dvě možné tendence, jak upozornit na důležitost 

tématu. První zvolil deník Právo a představuje jej časově dlouhodobé pokrývání tématu. 

Právo se alespoň jedním materiálem kauze věnovalo plných 28 dní, což je nejvíce ze 

všech sledovaných médií. Právo tedy zvolilo postup, který lze označit za kampaň 

dlouhodobou, pro niž je charakteristický relativně razantní začátek (většina 

maximálních hodnot pochází z první poloviny června 2001, kdy kauza vypukla), pak 

útlum a postupné snížení materiálů za max. jeden den na počet pouze jediného článku 

za den (červenec a první polovina srpna). Na konci srpna se kauza vrací a Právo jí 

věnuje v jediný den vůbec nejvyšší počet materiálů ke konci celé kauzy (8 materiálů ze 

dne 23. srpna 2001). 

     Proti dlouhodobé, ovšem nijak výrazné kampani, co do počtu materiálů za jediný 

den, stojí příklad Hospodářských novin, jejichž způsob pokrývání tématu nebylo příliš 

dlouhodobé (pouhých 16 dní), nicméně lze je označit za intenzivní. Počet článků na 

jeden den totiž především v prvním období kauzy představoval 5-9 článků za den a jen 

málo dnů se v Hospodářkých novinách objevil jediný článek. 

     Mezi těmito dvěma extrémy se pohybují Lidové noviny (21 dní, ale nepříliš vysoký 

počet článků/den) a Mladá fronta Dnes, která sice referovala o tématu pouze 20 dní, 

nicméně její kampaň byla ze všech sledovaných periodik nejintenzivnější, neboť ve 

vrcholné dny přinesla až 14 materiálů v jediném vydání. 
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Graf 04 – Počet článků v jednotlivých dnech kauzy SARS 
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     Graf 04, který analogicky grafu 03 nabízí počet článků za jeden den, ukazuje na 

jinou tendenci, která je charakteristická právě pro nové konkretizace schématu šíření 

smrtelné choroby. V prvních dnech kauzy (měsíc březen roku 2003) se objevuje velmi 

málo materiálů (1-2, max. 3). Totéž platí pro dny květnové, kdy naopak kauza končí. 

Svůj vrchol mediální kauza zažívá v prostředním měsíci, tedy dubnu, kdy jí deníky 

věnovaly až 15 zpravodajských materiálů denně. Oproti kauze kolem BSE však dochází 

k zásadnímu posunu v počtu dní, které se jednotlivé deníky tématu věnovaly. Zatímco 

maximum, které v případě BSE zaznamenalo Právo, představovalo 28 dní, u kauzy 

kolem onemocnění SARS přebírá Mladá fronta Dnes, a to se 64 dny, po které se kauze 

věnovala. Ve výčtu následuje deník Právo (53 dní), Lidové noviny (39 dní) a uzavírají 

Hospodářské noviny s 27 dny. Pro všechny deníky tedy platí, že zvolily kauzu 

dlouhodobou, v případě Mladé fronty Dnes lze připojit i přívlastek intenzivní. 
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     Otázku, proč se média nezachovala podobně jako v případě BSE, lze zodpovědět 

snadno. Paralelně s touto mediální kampaní totiž probíhala vojenská intervence do 

Iráku, která měla mnohem intenzivnější charakter.  

     Fowlerovy závěry o průběhu obdobných mediálních kauz se v českém prostředí 

potvrdily jen zčásti. Mediální kauza již neprobíhá celé tři měsíce, ale většinou mnohem 

kratší dobu, zato se jedná o kampaň intenzivnější, symbolizovanou vysokým počtem 

článků věnujících se tématu v jediném vydání. 

 

 

5.2.2 Autorství, žánry a „témata dne“ 

 

     Mezi další důležité postupy, jak média mohou akcentovat důležitost tématu, je 

především jeho výskyt ve vícero rubrikách, téma je zpracováváno různými žánrovými 

postupy, podstatná je také otázka, zdali média tématu vyhradila vlastního autora, či 

raději využila jiných zdrojů (což se v případě celostátních velkých deníků děje 

především u témat, jimž média přisuzují menší důležitost a význam). 

 

 

5.2.2.1 Autorství článků 

 

Tab. 03 – Autor článku x Deník - BSE 

Deník 

  Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta Total 

Vlastní 

text 
57 51 47 73 228 

ČTK 4 11 12 7 34 

AP 0 0 0 1 1 

Reuters 1 0 0 0 1 

DPA 2 0 0 0 2 

Autor 

článku 

Politik 1 0 1 0 2 

Total 65 62 60 81 268 
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Tab. 04 – Autor článku x Deník - SARS 

 

  Deník Total 

  Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta   

Autor 

článku 

Vlastní text 
21 18 34 61 134 

  ČTK 8 19 7 23 57 

  AP 0 15 1 6 22 

  Reuters 0 7 5 3 15 

  DPA 41 0 0 0 41 

  Nezařaditelné 1 0 0 0 1 

  Jiný deník 1 0 0 1 2 

Total 72 59 47 94 272 

 

 

     Z obou tabulek je patrná jedná zásadní tendence: zatímco mediální kauza BSE (tedy 

domácí téma) probíhala téměř výhradně v režii autorů jednotlivých periodik (počet 

materiálů signovaných vlastními autory výrazně převyšuje sumu ostatních autorů u 

všech sledovaných periodik), u kauzy kolem onemocnění SARS výrazněji převyšovala 

vlastní tvorba pouze u deníku Mladé fronty Dnes a u Hospodářských novin. Naopak 

v případě Práva jsou vlastní materiály ve výrazné menšině oproti především materiálům 

německé tiskové agentury DPA, u Lidových novin jde o vyváženou skladbu vlastních 

materiálů, článků agentury ČTK a americké AP. 
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5.2.2.2 Žánry 

Tab. 05 – Žánr x Deník - BSE 

  Deník Total 

  Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta   

Žánr Zpráva 42 35 47 49 173 

  Komentář 2 5 7 5 19 

  Anketa 5 0 0 1 6 

  Analýza 7 8 4 12 31 

  Foto s 

textem 
2 3 1 1 7 

  Rozhovor 7 2 1 4 14 

  Reportáž 0 9 0 9 18 

Total 65 62 60 81 268 

 

Tab. 06 – Žánr x Deník - SARS 

  Deník Total 

  Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta   

Žánr Zpráva 68 49 40 76 233 

  Komentář 0 1 0 5 6 

  Anketa 1 0 0 0 1 

  Analýza 0 1 3 2 6 

  Foto s 

textem 
0 6 2 1 9 

  Rozhovor 3 2 0 2 7 

  Reportáž 0 0 2 8 10 

Total 72 59 47 94 272 

 

 

     Výrazný sklon všech periodik věnovat se tématu v případech obou mediálních 

kampaní především prostřednictvím žánru zprávy vypovídá o jedné důležité 



                                                                                                        66 

 

skutečnosti: žádný z recipientů nesmí s vážností situace a s jednotlivými událostmi 

polemizovat. Žánr zprávy je totiž obecně uznáván jako žánr nabízející tzv. „objektivní 

fakta“, tedy nezkreslenou skutečnost (o tom, že se jedná o značný nesmysl viz části 3 a 

4 práce). Zatímco s názory i fakty prezentovanými v publicistických žánrech, především 

v rozhovorech, reportážích a komentářích je recipientovi do jisté míry povoleno 

nesouhlasit, či alespoň s jeho nespochybnitelností polemizovat, u zprávy se podobná 

aktivita vylučuje a recipient je nucen přijímat informaci jako fakt a tudíž je posílena 

symbolická moc médií na úkor recipientů. Na výrazný vzestup důležitosti žánru zprávy 

a ústupu ostatních formátů mezi BSE a SARS lze vysvětlit především tím, že BSE bylo 

téma domácí, k němuž média vždy přistupují komplexněji a snaží se jej více vysvětlit. 

     Dalším důležitým jevem je významné zastoupení žánru ankety při mediální kauze 

BSE. To by mohlo budit dojem, že se média snaží do komunikačního procesu zapojit i 

recipienty, jichž se problém týká, a posílit interaktivní charakter komunikace. Není 

tomu tak. Vraťme se na okamžik k Thompsonově dělení interakcí v moderní společnosti 

(viz 3.1 Zprostředkovaná kvaziinterakce). Anketa je typickým příkladem žánru, který 

má tzv. „hybridní charakter“, neboť se v něm směšují vlastnosti více typů interakcí. 

Mediální anketa má zpočátku charakter komunikace tváří v tvář (iniciátor pokládá 

respondentovi otázku přímo a ten na ni také přímo odpovídá). Jeho odpověď je však 

nahrána a zaznamenána a dále ji může někdo vyslechnout v nezměněné podobě, proto 

se jedná o zprostředkovanou interakci. Než je však odpověď použita v médiu, je ještě 

redakčně upravena, aby lépe odpovídala formě média, a proto se jedná i o 

zprostředkovanou kvaziinterakci. Podobně lze vnímat i rozhovor, který má z hlediska 

dělení interakcí stejný charakter, jen se jedná o tzv. osoby se zvláštním statusem. 
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5.2.2.3 Rubriky 

Tab. 07 – Rubrika x Deník - BSE 

Deník 

 Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta Total 

Titulní strana 15 19 11 9 54 

Domov 16 13 18 16 63 

Zahraničí 2 1 3 3 9 

Ekonomika 6 2 1 0 9 

Názory a 

komentáře 
2 3 8 5 18 

Téma dne 24 24 19 43 110 

Rubrika 

Příloha či 

samostatná 

rubrika zdraví

0 0 0 5 5 

Total 65 62 60 81 268 

 

Tab. 08 – Rubrika x Deník - SARS 

 

Deník 

  Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta Total 

Titulní 

strana 
12 13 4 19 48 

Domov 7 1 6 9 23 

Zahraničí 52 31 32 51 166 

Ekonomika 0 1 5 2 8 

Názory a 

komentáře 
1 0 0 5 6 

Rubrika 

Téma dne 0 13 0 8 21 

Total 72 59 47 94 272 
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     Obě mediální kauzy jsou ze své podstaty komplexní, a ačkoli se odehrávají 

v omezené lokalitě, vždy zasahují do domácí i zahraniční rubriky, dále do rubriky 

věnující se ekonomice. Navíc jde o pro média velmi důležité téma, proto je zřejmé, že 

mu věnovala prostor i na titulní straně a několikrát i stránky označené „Téma dne“ či 

podobně, které se věnují pouze jedinému tématu a nahlížejí je z mnoha perspektiv a 

prostřednictvím vícero žánrů. Konečně téma zasahuje i do rubriky Názory a komentáře, 

v níž redakce či jimi oslovení odborníci (v malém měřítku jiné osoby se zvláštním 

statusem či některý z recipientů) vyjadřují názor na dané téma. 

     Obě kauzy spojuje téměř identický počet materiálů na titulní stránce, a přestože jinak 

lze kvantitativně mezi oběma kauzami vysledovat rostoucí tendenci od BSE k SARS, 

vzhledem k tomu, že BSE bylo domácím tématem, dostalo se na titulní stranu přeci jen 

častěji (54 pro BSE, resp. 48 pro SARS). Témata na titulní straně obecně bývají 

považována za nejdůležitější, proto jde o jeden z hlavních důkazů, že média obě témata 

považovala za velmi důležitá. 

     Rozdíl mezi domácí a zahraniční rubrikou pro obě kampaně logicky vyplývají 

z podstaty událostí, proto kauze BSE dominuje rubrika Domov, zatímco u onemocnění 

SARS Zahraničí. Odtud také vyplývá skutečnost, že specializované tematické bloky 

byly mnohem častější právě u BSE. Je příznačné, že tematické bloky nejčastěji 

využívaly Hospodářské noviny, neboť tato forma, v níž jsou překonávány tradiční 

rubrikové hranice a vedle sebe stojí témata domácí, zahraniční, ekonomická atd., lépe 

odpovídá intenzivní kampani, kterou HN využily. 

     Obě kauzy dále spojuje motiv, který z tabulek není čitelný, přesto existuje. 

Jednotlivé deníky totiž po uplynutí vrcholné fáze kauzy, pro niž jsou tematické bloky a 

přítomnost témat na titulních stranách charakteristické, přesouvají téma do svých méně 

„prestižních“ sekcí. Těmi jsou buďto poslední strany jednotlivých rubrik (u Práva 

například BSE přešlo z titulní strany na tzv. Kroniku dne, která je poslední stranou 

zpravodajství z domova), případně se přesouvají do specializovaných sekcí deníků 

(nejčastěji do ekonomických příloh apod.). 

     Poslední důležitý jev obou kauz představují tzv. Speciální přílohy, resp. až na 

jedinou výjimku jejich naprostá absence. Většina deníků přidává ke každému dni 

zvláštní přílohy, které bývají jasně tematicky definovány a mezi nimi jsou přílohy 

věnující se zdraví a vědě. Ani jedna z těchto příloh se však v žádné fázi probíhající 

kampaně tématu nevěnovala. Lze to vysvětlit především tím, že témata těchto příloh 
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bývají zadána dlouho dopředu (a nebývají nijak aktuální) a jednotliví autoři se jim 

věnují delší čas. Rychlost, s jakou probíhaly obě kampaně, proto nedovolovala, aby se 

těmto tématům přílohy věnovaly. 

 

 

5.2.3 Posilování moderních institucí a paniky 

 

5.2.3.1 Hlavní téma 

Tab. 09 – Hlavní téma článku x Deník - BSE 

 

Deník 

 Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta Total 

Hrozba 29 34 26 45 134 

Smrt 10 9 6 10 35 

Politici 

jednají 
3 6 5 3 17 

Vědci 

jednají 
9 3 6 9 27 

Ekonomické 

dopady 
13 9 15 13 50 

Reflexe 

mediálního 

pokrytí 

1 1 1 0 3 

Hlavní téma 

článku 

Téma 

nesouvisí s 

nemocí ani 

hrozbou 

0 0 1 1 2 

Total 65 62 60 81 268 
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Tab. 10 – Hlavní téma článku x Deník - SARS 

 

Deník 

 Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta Total 

Hrozba 41 38 17 64 160 

Smrt 10 0 3 9 22 

Politici 

jednají 
2 7 11 6 26 

Vědci 

jednají 
15 12 6 9 42 

Ekonomické 

dopady 
1 2 9 6 18 

Reflexe 

mediálního 

pokrytí 

1 0 0 0 1 

Hlavní téma 

článku 

Téma 

nesouvisí s 

nemocí ani 

hrozbou 

2 0 1 0 3 

Total 72 59 47 94 272 

 

     Zde se již dostáváme od důležitosti tématu, jakou mu média přisuzují a jak se jej 

snaží prezentovat jako to nejpodstatnější v aktuálním světě, k jeho zpracování. Základní 

hypotéza mé práce zní, že média spíše než že by prezentovala jednotlivá fakta a 

události, konstruují svět, v němž hrozí nebezpečí pocházející z BSE či SARS. Obě 

tabulky tuto hypotézu jasně dokládají, protože nejvýznamnějším tématem není smrt, jak 

by nepoučený čtenář mohl u podobného tématu očekávat, ale právě ona abstraktní 

hrozba. Za další posilování hrozby může být považován poměrně vysoký podíl tématu 

Ekonomické dopady. 

     Významný podíl témat, jež jsem nazval Politici jednají a Vědci jednají odpovídá 

modernímu uspořádání společnosti, ve kterém společnost na tyto dva významné 
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subsystémy deleguje nejdůležitější ochrannou a obranou funkci, podrobněji o tomto 

fenoménu níže. 

     Minoritní témata, která jsem nazval Reflexe mediálního pokrytí a Témata, která 

s kampaní nesouvisejí, sice statisticky nepředstavují důležitý jev, ale jejich samotná 

existence o mnohém vypovídá. Reflexe mediálního pokrytí naznačuje, že se způsobem, 

jak byly tyto kampaně vedeny, se citlivějším mediálním profesionálům zdála být 

přinejmenším nestandardní, a na tuto nestandardnost poukazovali, čímž čtenářům 

nabízeli alternativní přístup k referování o podobných událostech. 

     Naopak přítomnost článků, jejichž téma s kampaní vůbec nesouvisí, ale přesto je na 

ně naroubována, poukazuje na fungování právě oné mediální kampaně. Autor totiž 

využil „popularitu“ tématu (které v danou dobu splňovalo mnoho ze zpravodajských 

hodnot), aby jeho přípěvek v médiu získal dostatečný a prestižní prostor, na něž by při 

jiném zpracování (mimo schéma) nedosáhl.67 

 

5.2.3.2 Aktéři článků 

Tab. 11 – Aktér článku 1 x Deník - BSE 

 Deník Total 

  Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta   

Aktér 

článku 1 

 
     

  Politik 13 11 7 10 41 

  Vědec 22 17 13 24 76 

  Novinář/Média 0 3 4 3 10 

  Občan 18 8 5 16 47 

  Státní instituce 6 10 14 13 43 

  Jiné organizace 0 1 1 0 2 

  Soukromý 

subjekt 
4 12 15 15 46 

Total 65 62 60 81 268 

 

 
                                                 
67 Přesahům paradigmatu schématu se budu věnovat v kvalitativní analýze. 
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Tab. 12 – Aktér článku 2 x Deník - BSE 

  

  Deník Total 

  Právo 
Lidové 
noviny 

Hospodářské 
noviny 

Mladá 
fronta   

Aktér 
článku 2 

      

  Politik 8 15 9 12 44 
  Vědec 20 15 9 22 66 
  Novinář/Média 3 2 1 0 6 
  Občan 11 14 9 16 50 
  Státní instituce 5 4 13 16 38 
  Jiné organizace 1 0 2 0 3 
  Soukromý 

subjekt 9 12 16 15 52 

Total 64 62 60 81 268 
 
 
 

Tab. 13 – Aktér článku 1 x Deník - SARS 

 

  Deník Total 

  Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta   

Aktér 

článku 1 

Politik 
8 7 5 4 24 

  Vědec 29 28 22 44 123 

  Novinář/Média 0 1 0 2 3 

  Občan 12 13 4 11 40 

  Státní instituce 8 5 8 15 36 

  Jiné organizace 12 3 6 14 35 

  Soukromý 

subjekt 
3 2 2 4 11 

                          Total 72 59 47 94 272 
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Tab. 14 – Aktér článku 2 x Deník - SARS 

 

 Deník Total 

  Právo 

Lidové 

noviny 

Hospodářské 

noviny 

Mladá 

fronta   

Aktér 

článku 2 

Politik 
6 8 2 3 19 

  Vědec 30 26 14 37 107 

  Novinář/Méd

ia 
1 0 1 2 4 

  Občan 13 8 8 13 42 

  Státní 

instituce 
10 8 12 15 45 

  Jiné 

organizace 
10 9 9 23 51 

  Soukromý 

subjekt 
2 0 1 1 4 

Total 72 59 47 94 272 

 

     Z následujících tabulek je čitelná skutečnost, jíž se více věnuji v části Kvalitativní 

analýza, a to faktu, že média dávala největší prostor především zástupcům dvou 

abstraktních systémů – politiky a vědy. Média těmto aktérům přisuzují aktivní funkci, 

zatímco občané či zástupci soukromých subjektů jsou stavěni do pozice trpících obětí. 

Relativně nízké zastoupení nevládních a dalších nestátních organizací může být dáno 

nepříliš rozvinutým povědomím o občanské společnosti a jejích možnostech, které jsou 

v jinak strukturovaných společnostech daleko významnějšími aktéry, než instituce 

státní. Je třeba si také uvědomit, že kauza BSE se odehrála v ČR, kde státní aparát 

zasahuje do většiny aktivit spojených s kauzou a jejími důsledky, naopak onemocnění 

SARS bylo spojováno nejčastěji s Čínskou lidovou republikou, kde je státní aparát ještě 

důležitějším aktérem. 

     Významná disproporce mezi zastoupením politiků a vědců na jedné straně a občanů 

a soukromých subjektů na straně druhé může sloužit jako další důkaz sklonu médií téma 



                                                                                                        74 

 

pojímat především jako abstraktní hrozbu a nikoli jako konkrétní problém s konkrétními 

oběťmi.  

 

 

5.2.3.3 Terminologie a čísla 

 

Graf 05 – Užití terminologie - BSE 

Terminologie
Ne
Ano

 
 

Graf 06 – Užití čísel - BSE 

 

Čísla
Ne
Ano
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     Graf pro užití terminologie v případě onemocnění SARS nelze uveřejnit, protože 

obsahuje pouze 1 kategorii – Ano. Všechny materiály popisující onemocnění SARS 

pracují s terminologií. 

 

Graf 07 – Užití čísel - SARS 

Čísla
Ne
Ano

 
     Ze všech tří grafů i z toho, který není třeba představovat, neboť obsahuje pouze 

jedinou kategorii, vyplývá, že média výrazně přijala ideologii abstraktních systémů, 

jejichž společenská funkce se obou mediálních kauz přímo dotýkala, především systému 

vědeckého, jehož terminologii a zaměření se na číselné údaje. Tím se do jisté míry 

vzdávají své funkce kontaktního bodu mezi ostatními abstraktními systémy a 

většinovou populací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        76 

 

5.3 Kvalitativní analýza titulků 

 

5.3.1 Mýtus povodně 

 

     Při rozboru titulků jednotlivých zpravodajských materiálů pojednávajících o šíření 

nákazy BSE a nemoci SARS se v obou případech shodně objevoval tzv. mýtus 

povodně, jak jej ve své práci Daily News, Eternal Stories definoval Jack Lule (3.1.2.1 

Jack Lule – Základní mýty ve zpravodajství). Pro tento mýtus jsou charakteristické 

některé motivy. Předně jde o hrozbu a nebezpečí, které populaci zasahuje univerzálně a 

nikoli nijak selektivně (např. podle rasy, vyznání, sexuální orientace atd.). Tato 

univerzálnost se v titulcích projevuje především tím, že ačkoli jde o příklady buďto 

vzdálené (v případě SARS), či lokálně omezené (BSE), noviny je prezentují jako velmi 

blízké a jejich nebezpečí nijak nelimitují geograficky ani časově. 

 

 

5.3.1.1 Univerzální publikum, potenciální oběti 

 

     V případě mýtu povodně lze vymezit dvě skupiny aktérů, které se v titulcích 

nejčastěji opakují. Jedná se o případné oběti a o ty, kdo mají společností delegovanou 

funkci s „povodní“ (tedy v našich konkrétních případech s nemocemi BSE a SARS) 

bojovat, což přesně odpovídá tomu, jak v moderní společnosti fungují jednotlivé 

expertní systémy (viz 2. Mechanismy současného světa). Pro první skupinu (případné či 

skutečné oběti) platí, že s nimi se recipienti s největší pravděpodobností identifikují, 

neboť nejsou členy skupiny druhé (kvůli nekompetentnosti opět vysvětlené v části 2. 

Mechanismy současného světa). 

     Pro skupinu případných obětí je charakteristické, že jim mýtus přiřazuje roli 

pasivních, téměř neaktivních a nejednajících obětí, které mohou pouze vyčkávat, až 

skupina „odborníků“ nalezne řešení. Do té doby pouze trpí. Naopak druhé skupině 

mýtus přiřazuje velmi mocnou roli zachránců, spasitelů a případných „obětních 

beránků“, na něž se může jakási abstraktní a nedefinovaná „vina“ svádět. 

     V jednotlivých denících se tato část mýtu povodně realizuje především 

prostřednictvím osob či skupin osob, jež jsou v titulcích akcentovány. Pro skupinu obětí 

je podstatné, že ačkoli se jedná o osoby vzdálené, či sice blízké, ale jasně ohraničené 
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lokalitou, média pro ně volí pojmenování, s nimiž se může identifikovat většina 

recipientů. Jedná se o výrazy spotřebitelé, lidé, člověk, Češi, zákazník ČR, turisté. Dále 

se jedná o skupiny postižených, které jsou sice obecným pojmům vzdáleny, nicméně 

v rámci mýtu je jim přisuzována role „sympatických“, neboli těch, s nimiž se lidé sice 

neidentifikují, nicméně se nad jejich osudy dojímají: hospodáři z Dušejova či 

Světnova,68 postižené rodiny, postižená družstva atd. Pro onemocnění SARS se pak ke 

všem již zmíněným výrazům přidává klíčový výraz oběť, který v případě BSE nemohl 

být používán, neboť se nejedná o lidskou chorobu, dále nemocný muž, nemocná žena 

(případy identifikací), nemocný z cizí země pro „sympatické“ v daném mýtu.  

     Naopak druhá skupina aktérů má mnohem širší okruh nejen pojmenování, ale také 

aktivit. V případech obou onemocnění se ze samotné podstaty nejčastěji opakují výrazy: 

vědec, lékař, veterinář, zdravotní personál, ale i učitel, hasič, voják, policista, dále 

hygienik, zástupci nejrůznějších státních orgánů pro kontrolu, ministři, další tuzemští i 

světoví politici, ale i mezinárodní organizace – především WHO a představitelé 

Evropské unie. Důležité je upozornit, že jednotlivá pojmenování bývají obecná (vědec) 

a nikoli konkretizovaná. Jejich role v paradigmatu mýtu povodně není identifikační 

(ačkoli je z případné nákazy nic nevylučuje), nýbrž spíše jednající. Všichni zmiňovaní 

zástupci abstraktních systémů mají jednat tak, aby se „povodni“ zabránilo v dalším 

šíření, samozřejmě každý podle role „svého“ subsystému. Vědci mají najít lék (ačkoli se 

ve výzkumu nedospělo k žádnému převratnému objevu, média přesto přinášejí 

informace o tom, že došlo/nedošlo k průlomu ve výzkumu), lékaři ošetřují 

oběti/nakažené/ohrožené (či v tomto selhávají), státní instituce zavádějí opatření a 

politici nabádají občany a velmi zřídka přebírají zodpovědnost za vzniklý stav. 

 

 

5.3.1.2 Povodeň jako ohrožení hodnot a potřeb 

 

     Dalším důležitým motivem mýtu povodně je její katastrofálnost, která zasahuje 

všechny složky lidských aktivit – od alimentárních zvyků, přes strach o bezpečí 

dosavadního života, až po definitivní smrt. Představuje tedy ohrožení základních 

společenských hodnot a potřeb, jež jsou pro většinovou populaci (a tedy pro většinu 

recipientů médií) důležité a neměnné. Vraťme se na moment k Maslowově pyramidě 

                                                 
68 V Dušejově a Světnově se vyskytly první dva případy tzv. nemoci šílených krav. 
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hodnot, do níž autor hierarchicky roztřídil lidské potřeby podle univerzálnosti jejich 

výskytu v populaci (viz 4.1.2 Maslowova pyramida potřeb a strach o jejich naplnění. Na 

úrovni základny objevíme dýchání, potravu, vodu, sexuální uspokojení, spánek a 

potřebu příbytku a ošacení (či tepla). Pro univerzální mýtus povodně je příznačné 

ohrožení všech těchto potřeb, v každé jednotlivé konkretizaci mýtu může vždy jít pouze 

o jednu či několik základních lidských potřeb. V případě BSE se jedná především o 

ohrožení stravovacích návyků, konkrétně o otázku, zdali konzumovat hovězí maso, či 

nikoli. To se také stalo jednou z nejdůležitějších otázek celé mediální kauzy, neboť 

k problematice stravovacích návyků se pojí významné ekonomické dopady. 

     Pro onemocnění SARS je charakteristické ohrožení dýchání, které se explicitně 

výrazněji neprojevovalo v samotných titulcích (snad pouze implicitně při pojmenování 

„smrtící zápal plic“), významně se tato hrozba projevovala ve fotografiích, na kterých se 

nejvíce vyskytovaly tváře zahalené respiračními rouškami, které se staly univerzálním 

vizuálním symbolem mediální kauzy kolem onemocnění SARS. 

     Pro obě onemocnění (stejně jako pro všechny konkretizace mýtu povodně spojené 

s onemocněním) je samozřejmě nejdůležitější potřeba ochrany vlastního zdraví, tedy 

potřeba, která je až v druhém stupni Maslowovy pyramidy, proto ji uvádím až nyní. 

Z dalších potřeb, jež Maslow člověku přisuzuje, se na úrovni obětí již v denících 

nevyskytují. Naopak zástupcům abstraktních systémů jsou přisuzovány hodnoty vyšší, 

především je zkoušena jejich potřeba úspěchu a z něj pramenícího respektu od ostatních 

(či od celé společnosti), kterou Maslow zařazuje do patra druhého odshora, a 

nejdůležitější je potřeba vyřešit problém, která se vyskytuje dokonce na samém vrcholu 

pyramidy. Tím tyto dvě konkretizace mýtu povodně posiluje oddělení obou skupin a 

posiluje moderní uspořádání společnosti, jak jsem o něm psal v první části práce. 

 

 

5.3.1.3 Povodeň a hysterický styl 

 

     Fowlerem vymezený hysterický styl se vyznačuje jednak expresivitou výrazu, dále 

používáním výrazů citově zabarvených a s negativními konotacemi, dále využíváním 

odborných termínů a čísel. Pro obě mediální kauzy platí, že média Fowlerovu definici 

naplnila, až na jednu výjimku. Zatímco pro BSE a CJN (lidská podoba onemocnění) 

existovalo publicistické pojmenování „nemoc šílených krav“, které média využívala 
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stejně často jako zkratkovité termíny označující nemoc, pro SARS žádný podobný 

publicismus nevznikl a o nemoci se tedy referovalo buďto jako o SARS nebo jako o 

„smrtelném zápalu plic“ (což se ovšem u většiny médií objevovalo pouze v prvotní fázi 

kauzy, tedy ve fázi tzv. ukotvování paradigmatu schématu, déle tohoto označení užívala 

pouze Mladá fronta Dnes). 

     Z emocionálně silně zatížených výrazů média používala většinu možných slov, pro 

podstatná jména to byla především hrozba, smrt, panika, onemocnění, nemoc, riziko, 

ztráta důvěry, podezření, hysterie, likvidace, vybíjení, nebezpečí, nákaza, varování, 

lítost, strach, nejistota; pro onemocnění SARS se přidávají výrazy: epidemie, pandemie, 

virus a karanténa. Pro adjektiva platí především časté opakování adjektiv odvozených 

od výše zmíněných podstatných jmen, především smrtící, smrtelný, hrozící apod. Na 

úrovni sloves můžeme vysledovat časté využití jmenných přísudků se sponou („panika 

je..., hrozba je..., virus se stává...“). Další dvě sady slovesných výrazů jsou spojeny 

s výše zmíněným dělením aktérů – zatímco slovesa vyjadřující výraznou aktivitu, činy a 

rozhodnutí jsou spojena se zástupci abstraktních systémů (Fowler podobná slovesa 

označuje za „akce“ a platí, že agent děje takových sloves na ději výrazně participuje), 

slovesa, které Fowler označuje za „procesy“, neboť agent děje na nich nemá výraznou 

aktivní participaci, mýtus přisuzuje skupině „obětí“. 

     Dalším významným motivem hysterického stylu je využití čísel. I toto deníky 

naplnily, přičemž čísla nejčastěji představují počet úmrtí, počet nakažených, 

procentuální vývoj v rámci jistého období, vymezení časového období a finanční částky. 

Podle A. J. Greimase je při sémiotické analýze důležité, s jakými metaforami jednotlivé 

materiály pracují. Pro mediální kauzy kolem šíření BSE a SARS se v českých denících 

vyskytly metafory pocházející především z válečné tematiky (pro SARS je důležité, že 

paralelně probíhala vojenská intervence do Iráku), dále metafory smrti (především 

„Epidemie SARS kosí další oběti“69 či „Černý pátek...“, „Černý den...“ atd.). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 in Právo z 12. dubna 2003, s. 10 
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5.3.2 BSE a SARS: Od předmětu a přívlastku k podmětu a identifikátoru 

 

     Nyní se dostáváme k problematice postavení termínů označujících příslušné 

onemocnění v samotných titulcích. Během probíhající mediální kauzy (tedy během 

vývoje paradigmatu příslušného schématu) se totiž funkce termínu a jeho postavení 

v konstrukci titulku významně proměňuje. Během první fáze (ukotvení) deníky 

využívají termínů BSE (v tomto případě je možný publicistický substituent „nemoc 

šílených krav“) a SARS jako předmětu, o němž se pojednává („Bojíte se nemoci 

šílených krav?“70) a ještě častěji jako přívlastku neshodného („V ČR je opět podezření 

na SARS“71). Totéž platí i pro fázi vrcholnou, nicméně pouze v omezené míře, neboť 

jedním z ukazatelů příchodu této fáze je personifikace termínu a jeho přemístění na 

pozici podmětu („SARS kosí další oběti“72). Další postup této tendence je proměna 

termínu z podmětu v to, co lze nazvat identifikátorem tématu, času a prostoru. Média 

tohoto postupu využívají pro zjednodušení a využívají toho, že schéma je již pro 

všechny recipienty srozumitelné a není třeba jednotlivé termíny a kauzality vysvětlovat.  

Formálně se tento identifikátor podobá přímé řeči, neboť začíná subjektem, za nímž 

následuje dvojtečka a promluva. Konkrétní příklad z médií: BSE: Vojáci utratí 

podezřelé stádo.73 Zatímco v dramatu či próze „jméno“ před dvojtečkou identifikuje 

postavu, která repliku promlouvá (a nejde pouze o jméno, ale o všechny kvality a 

charakterové vlastnosti, které daná postava v díle představuje), totéž představuje i 

termín před dvojtečkou v mediálním diskurzu. V rámci paradigmatu schématu totiž toto 

pojmenování nepředstavuje pouze označení nemoci, ale veškeré časoprostorové a 

tematické jevy (i očekávání), které jsou s mediální kauzou spojeny. 

 

 

5.3.3 Posilování tajemna 

 

     Pro šíření paniky v prostředí moderní společnosti je klíčovým momentem 

neschopnost většinové populace plně pochopit určitou problematiku, jíž se zabývá 

některý z tzv. abstraktních systémů. Média jako jeden z takových systémů mají funkci 

                                                 
70 in Právo 7. června 2001, s. 3. 
71 in Lidové noviny 26. března 2003, s. 7. 
72 in Právo z 12. dubna 2003, s. 10. 
73 in Lidové noviny 15. června 2001, s. 2. 
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zajišťovat komunikaci mezi dalšími abstraktními subsystémy a většinovou populací a 

případně poukazovat na problémy, jež v jednotlivých subsystémech vznikají a celou 

populaci ohrožují. V případě dvou mediálních kauz se potvrdila hypotéza, že média 

v těchto případech pouze nestranně neinformovala, ale volbou výrazových prostředků 

posilovala neklidnou atmosféru paniky a strachu z onemocnění. Vedle již zmíněných 

formálních postupů lze odhalit sklon jednotlivých médií referovat o obou událostech 

prostřednictvím takových výrazů a konstrukcí, které vzbuzují dojem tajemnosti a 

neznáma. 

     Obě konkretizace schématu (či mýtu povodně) se v tomto směru od sebe zásadně 

odlišují, neboť zatímco choroba BSE byla známá již dlouho před mediální kauzou BSE 

v ČR, v případě onemocnění SARS se jednalo o zcela novou nemoc. U BSE tedy lze 

vysledovat pouze jeden hlavní postup, který problém posiluje, kterým je systematické 

napadání úspěšnosti subsystému řešit problém, jehož řešení mu náleží. Jedná se 

především o subsystém vědy, kterému v logice moderní společnosti náleží funkce řešit 

vědecké otázky, dále o subsystém politiky, která je za všechny ostatní subsystémy 

zodpovědná.  

Příklady titulků toto dokládající: 

Lékaři zdrženliví v hodnocení šancí léčby lidské podoby CJD74 

Objeví vědci lék proti BSE?75 

Lékaři v napětí: Je to nová nemoc?76 

 

     Poslední titulek je pro tuto problematiku příznačný i svou formou otázky. Během 

vzniku tzv. moderní hrozby totiž populace sice nepřímo, ale přesto pokládá subsystému 

otázku po vyřešení problému a spoléhá se na schopnost subsystému tento problém řešit. 

V momentě, kdy ani odborníci neznají odpověď, dosahuje problém svého přirozeného 

vrcholu, neboť je v tu chvíli neřešitelný. 

     V případě onemocnění SARS lze vysledovat stejný přístup. Navíc byl posílen tím, že 

se jednalo o novou, a tedy neznámou chorobu. Atmosféru tajemnosti navíc podporovala 

skutečnost, že v prvních fázích mediální kauzy nebyl prozatím definitivně ustaven ani 

oficiální název choroby. Toho využila především Mladá fronta Dnes (ale i ostatní 

                                                 
74 in Právo 16. srpna 2001, s. 2. 
75 in Lidové noviny 23. srpna 2001, s. 2. 
76 in Mladá fronta Dnes 12. června 2001, s. 4. 
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média, pouze v omezenější míře), která neustále zdůrazňovala „záhadnost“ a 

„tajemnost“ „smrtelného zápalu plic“. 

     Vrátíme-li se k Chibnallově tabulce hodnot dělených na kladně přijímané a záporně 

(viz 3.1.1 Hodnoty – základ ideologie), je zde klíčový střet dvou hodnot, a to 

racionality, proti níž stojí iracionalita. Přestože se může zdát, že média s racionalitou již 

příliš nepracují a nadřazují jí emotivnost, přesto se kladně vnímané hodnoty racionality 

nemohou vzdát a prezentují ji jako způsob řešení. Vědci a další abstraktní systémy totiž 

média prezentují jako jednající racionálně a do kontrastu staví de facto iracionálně se 

chovající chorobu. Stejně tak lze vysledovat střet hodnot pořádku (abstraktní systémy) a 

chaosu (nemoc) či spolupráce (jednotlivé abstraktní systémy kooperují proti chorobě) 

proti konfrontaci a střetu, které nemoc představuje. 

 

 

5.3.4 Posun významu a zasahování paradigmatu schématu do jiných schémat 

 

     Při sběru materiálu jsem narazil na skutečnost, že v případě těchto dvou mediálních 

kauz příliš nedocházelo k posunu významu u jednotlivých znaků, neboť především na 

úrovni fotografií existovalo několik symbolů, jež se neustále opakovaly a které byly 

natolik charakteristické, že média k posunu významu nemusela přistupovat (pro BSE 

šlo o krávu, pro SARS o tvář s rouškou). Nicméně jeden zajímavý motiv z hlediska 

práce s významy znaků mediální kauza kolem onemocnění BSE přinesla. Jedná se o 

přesahy paradigmatu tohoto konkrétního schématu do schémat zcela jiných. Hlavním 

projevem těchto přesahů může být skutečnost, že se motiv krávy v důsledku 

nadměrného zobrazování v médiích stal natolik důležitým, že jej média začala 

synekdochicky využívat pro celou oblast zemědělství.77 

     V denících se také objevily materiály, které těží z rozvířeného zájmu o zemědělství 

(či konkrétněji o krávy), ale tematicky se věnují zcela odlišné problematice. 

 

 

 

 

                                                 
77 Srov. Téma dne v deníku Právo 6. srpna 2001, které je věnováno zemědělství v rámci Evropské unie, či 
Lidové noviny 25. srpna 2001, s. 12. 
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6. Závěr 

 

     Kvalitativní i kvantitativní metodou obsahové analýzy určeného vzorku jsem se 

pokoušel prostřednictvím zodpovězení pěti pracovních hypotéz zodpovědět hlavní 

hypotézu mé práce, že při hrozbách epidemií smrtelných chorob média pouze 

nereflektují události a fakta, ale spíše konstruují svět, v němž dominuje nebezpečí. Na 

pět pracovních hypotéz jsem analýzou získal následující odpovědi. 

 

1) Média prezentují téma jako velmi důležité. 

     Hypotéza se potvrdila. Většina ukazatelů, které tuto hypotézu dokládají, se potvrdila. 

Deníky tématu věnovaly velký prostor, věnovaly se mu buďto v mnoha dnech (mediální 

kampaň dlouhodobá), nebo velkým počtem materiálů (mediální kampaň intenzivní), 

téma zasahovalo do více rubrik, několikrát mu deníky věnovaly tzv. „téma dne“. Dále 

bylo téma zpracováváno mnoha žánry, v případě BSE byly texty autorské a nikoli 

převzaté z jiných médií (nejčastěji agentur). Naopak se nepotvrdil předpoklad, že 

deníky tématu věnují samostatnou přílohu, či je začlení do některé ze specializovaných 

příloh. 

 

2) Při podobných kauzách média přejímají „ideologii“ abstraktních systémů, 

především logiku, terminologii a čísla. 

     Hypotéza se potvrdila. Deníky se v případech podobných těmto dvěma mediálním 

kauzám přestávají do jisté míry chovat jako tzv. „kontaktní body“ mezi abstraktními 

systémy a populací a přebírají ideologii abstraktních systémů. Jednak přejímají jejich 

terminologii a číselné údaje, dále těmto systémům přisuzují velmi důležitou funkci 

v rámci schématu. Tím přebírají logiku těchto systémů a dále ji šíří téměř beze změn. 

 

3) Zpravodajské materiály pracují spíše s abstraktními hrozbami, než s konkrétními 

projevy hrozby. 

     Hypotéza se potvrdila. Kvantitativní analýza ukázala, že abstraktní hrozba je v obou 

konkretizacích schématu nejdůležitější a početně překonává sumu všech ostatních 

témat. V kvalitativní analýze se navíc ukázalo, že deníky staví hrozbu na první místo a 

prostřednictvím užívání emocionálně zatížených výrazů dále posilují případnou hrozbu 

a paniku. Deníky využívaly toho, co Fowler nazývá „hysterickým stylem“. 
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4) Deníky téma zpracovávají v souladu s tzv. mýtem povodně, jak jej nastínil Jack 

Lule. 

     Hypotéza se potvrdila. Kvalitativní analýza prokázala přítomnost tzv. mýtu povodně 

na většině úrovní významů titulků zpravodajských materiálů. Nejdůležitějším motivem 

většiny titulků byla hrozba a její šíření. Deníky oběti (ať již potenciální či reálné) 

označovaly pojmenováními, s nimiž se většina recipientů může identifikovat, naopak 

řešitele nastalé hrozby spojují výhradně se zástupci abstraktních systémů. 

     Při zobrazování obou hrozeb bylo akcentováno především to, že existence takových 

nebezpečí ohrožuje uspokojení nejzákladnějších lidských potřeb, které jsou opět 

společné všem recipientům, hrozba je tedy univerzální. A konečně hrozba byla 

spojována s negativně vnímanými kulturními hodnotami (nepořádek, chaos atd.), 

zatímco abstraktní systémy, které měly hrozbě bránit, reprezentovaly hodnoty kulturně 

vnímané jako pozitivní. 

 

5) Zpracování tématu odpovídá a dále posiluje moderní uspořádání společenských 

institucí. 

     Hypotéza se potvrdila. Kvantitativní metodou jsem dospěl k závěru, že média 

největší prostor věnovala příslušníkům tzv. abstraktních systémů (nejčastěji zástupcům 

vědeckého systému a politického). Kvalitativní metodou jsem pak objevil, že zástupcům 

těchto systémů schéma přisuzuje významnou roli řešitele problému, tedy roli výrazně 

aktivní, s čímž se pojí i práce se slovesy. Oproti tomu recipientům či tzv. „obyčejným 

lidem“ schéma přisuzuje pasivní roli trpících obětí či nečinných pozorovatelů. 

     Dalším podstatným jevem je fakt, že zatímco většinové populaci schéma nabízí 

uspokojování výhradně biologických potřeb (a strach o ně), případně strach o 

ontologické bezpečí“ (tedy potřeby na nejnižší úrovni Maslowovy pyramidy), 

zástupcům abstraktních systémů hrozí neuspokojení potřeb z nejvyšších pater této 

pomyslné pyramidy – uznání ostatními či společností a řešení problémů. 

 

      Na základě potvrzení všech pěti pracovních hypotéz si troufám tvrdit, že se hlavní 

hypotéza mé práce potvrdila. 
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7. Resumé 

     Ve své diplomové práci jsem se snažil prokázat, že české seriozní deníky při 

zobrazování hrozící epidemie smrtelné choroby spíše, než že by představovaly 

jednotlivé události, konstruují svět plný hrozeb, které ohrožují lidský život, jeho 

hodnoty a uspokojování základních potřeb. 

     Nejprve jsem se pokusil nastínit mechanismy současného světa, jak tzv. moderní 

společnost funguje a jak v jejím rámci dochází k výrazné diferenciaci funkčních 

subsystémů, tzv. abstraktních systémů. Z důvodu, že specializovanost těchto systémů 

dosáhla velké míry a obyčejní lidé jim přestávají rozumět, musejí se spoléhat na 

funkčnost těchto systémů a důvěřovat jim. Hrozba smrtelné choroby však představuje 

situaci, kdy takový systém alespoň částečně selhal. 

     Při selhání některého ze systémů roste význam médií, neboť lidé očekávají, že jim 

média budou předkládat relevantní informace o problému, kterému z logiky tzv. 

moderní společnosti nerozumějí. Média však přejímají ideologii abstraktních systémů a 

participují na šíření paniky, která pramení z nedostatku informací. Navíc jimi 

předkládané informace jsou mnohdy zkreslené, neboť média v důsledku vlastních rutin 

a jiných vlivů nejsou schopna realitu reprezentovat nezkresleně, a opakují stereotypní 

zobrazení, tzv. mýty. 

     V analytické části jsem prokázal, že média při obou mediálních kauzách (BSE i 

SARS) postupovala obdobně, tématům věnovala velký prostor a akcentovala je jako 

výrazné hrozby. Navíc přejímala logiku a formální postupy abstraktních systémů (užití 

terminologie, čísel), dávala největší prostor jejich zástupcům a většinovou populaci 

stavěla do pozice trpících a neaktivních obětí. Z těchto i dalších ukazatelů jsem usoudil, 

že se hlavní hypotéza mé práce potvrdila. 
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8. Summary 

 

     In my diploma thesis „Panic caused by the killer disease in the Czech „serious“ press 

(BSE, SARS)“ I have tried to prove that during the epidemic of the killer disease, the 

Czech serious newspapers did not represent only the real events but constructed a 

picture of the world full of risks to human life, human values and beliefs and 

satisfaction of human basic needs. 

     First, I have tried to describe the mechanisms of the present-day society, how the so-

called “modern society” functions and the most important phenomenon – “the 

functional differentiation of subsystems”, or the presence of the so-called “abstract 

systems”. The specialization of subsystems reached a very high level today and the 

subsystems create their own ideologies. Therefore the common people do not 

understand them anymore and that force them to believe in the systems´ infallibility. 

The risk of a killer disease symbolizes the failure of the abstract subsystem (partial or 

general). 

     When the system fails, the importance of mass media increases because common 

people expect the media transmit relevant information about the problem. But media 

accept the ideology of the problematic subsystem and therefore participate on the 

dissemination of panic caused by the absence of facts. Moreover, the medial outputs are 

often biased because media are not able to represent the reality unbiased and they rather 

repeat stereotypes, the modern myths. 

     In the analytic part of my paper I have proved that media behaved almost similarly 

during the two monitored cases (BSE and SARS), they paid large attention to them and 

they dramatized them as the serious risks for human life. In both cases media accepted 

logic and form (ideology) of the abstract systems (terminology, numbers), they cited 

mainly the representatives of those systems (scientists, politicians) and the common 

people were arranged into the role of a passive suffering victim. Thanks to these 

conclusions (and many more) I have proven my main hypothesis. 
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Formát: DDMMYY (příklad: 140503 pro 14. května 2003) 

 

4. Stránka 

 

5. Rubrika 

 1. Titulní strana 

 2. Domov 

 3. Zahraničí 

 4. Ekonomika 

 5. Názory a komentáře 

 6. Téma dne 

 7. Samostatná příloha 

 

6. Pořadí článku na stránce 

 

7. Obrázek/infografika 

 1. Ano 

 0. Ne 

 

8. Velikost obrázku (v cm2) 
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9. Velikost textu (v cm2) 

 

10. Autor článku 

 1. Vlastní text 

 2. ČTK 

 3. AP 

 4. AFP 

 5. Reuters 

 6. DPA 

 7. Politik 

 8. Nezařaditelné/nesignované 

 

11. Žánr 

 1. Zpráva 

 2. Komentář 

 3. Anketa 

 4. Analýza 

 5. Fotografie s popiskem 

 6. Rozhovor 

 7. Reportáž 

 

12. Hlavní téma článku 

 1. Hrozba 

 2. Smrt 

 3. Politici jednají 

 4. Vědci jednají 

 5. Ekonomické dopady 

 6. Reflexe mediálního pokrytí tématu 

 7. Téma článku nesouvisí s nemocí ani hrozbou 
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13. Aktér článku 1 

 1. Politik 

 2. Vědec 

 3. Novinář/média 

 4. Občan 

 5. Státní instituce 

 6. Jiné organizace 

 7. Soukromý subjekt 

 8. Ostatní 

 

14. Aktér článku 2 

 1. Politik 

 2. Vědec 

 3. Novinář/média 

 4. Občan 

 5. Státní instituce 

 6. Jiné organizace 

 7. Soukromý subjekt 

 8. Ostatní 

 

15. Terminologie 

 1. Ano 

 0. Ne 

 

16. Čísla 

 1. Ano 

 0. Ne 
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Příloha č. 2: Titulky ze všech periodik 

 
A. BSE 

 
Nemoc šílených krav už asi i u nás 
Z jakých orgánů hrozí nebezpečí 
V Dušejově podezření nevěří 
Vláda schválila pravidla likvidace rizikových tkání 
Lidé v ČR zatím nezasaženi 
EU nám nevěřila 
Bojíte se nemoci šílených krav? 
Pokles prodeje hovězího masa nenastal 
Co máme jíst bez obav: nic, nebo všechno? 
Jaké klady, jaká rizika 
Fišer: Jakákoli panika je nesmyslná 
Vybíráte si jídlo podle možných zdravotních rizik? 
Vysočina napjatě čekala výsledky 
Nemoc šílených krav v ČR potvrzena 
Lidi v Dušejově verdikt zdrtil 
Spotřebitelé se nemusejí bát jíst hovězí maso 
Spotřeba hovězího masa v ČR 2000-2001 
Nebezpečí pro člověka je minimální 
Budete se nyní vyhýbat hovězímu masu 
Nemoc BSE připraví stát a producenty o miliardy 
Raději by objevili lék než BSE 
Na co je třeba dát u hovězího masa pozor 
Zeptali jsme se Jana Fencla 
Na hranicích zatím není jasno 
Zvýší vaši důvěru v hovězí zavedení plošných kontrol? 
Býk zabiják bude vyšetřen na BSE 
Češi zatím hovězí guláš neodepsali 
Zákazník se konečně dozví, jaké maso nakupuje 
V Dušejově začnou vybíjet stádo 
Fencl: Nerozhodovalo se mi lehce 
České hovězí nesmí do Ruska 
Zatrpklý Dušejov oplakal své stádo 
První skupina krav BSE neměla 
Z potravin je riziko nepatrné 
Šílená kráva, riziková společnost 
Poražený dobytek byl zdravý 
Smutek v Dušejově vystřídala úleva 
SR hlásí podezření na BSE 
ČP zvedla kvůli BSE pojistné 
Centrum pro lidskou formu BSE bude v Thomayerově nemocnici 
Jak by Mlynář pěstoval maso 
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Vepřové i hovězí by mělo zlevnit 
Výskyt nové formy CJN hrozí i Česku 
Izraelští vědci našli BSE v moči 
U nemoci BSE je prý možné vše 
Spotřeba hovězího se vrací k normálu 
Prodej hovězího zvolna roste 
Zemědělcům vázne odbyt krav i při nízkých cenách 
Veterináři dosud nedostali peníze na testování BSE 
Fencl požádal Brusel o příspěvek 
Vědci hlásí průlom v léčení CJD - lidské verze nemoci čílených krav 
Lékaři zdrženliví v hodnocení šancí léčby lidské podoby CJD 
Na Vysočině zjištěna další šílená kráva 
Peníze na testy vláda nenašla 
Testovat je třeba vše 
Holešovský: Případ nemusí být poslední 
Lidé jedí stále méně hovězího 
Hospodář je odhalením BSE šokován 
Změní druhý výskyt BSE Váš postoj k hovězímu? 
Naděje přišla z Ameriky 
Kráva možná nakažena nestandardním krmivem 
Ve Světnově padla čtyři zvířata 
Fencl: S problémem BSE budeme muset žít 
Skončil druhý případ nemoci šílených krav 
Vláda chce vyvézt na Balkán hovězí 
Test odhalil případ šílenství krav v ČR 
Podezření na BSE se objevilo také v Česku 
Družstvo doufá, že druhý test bude negativní 
Přenos BSE na člověka může zabít tisíce lidí 
Seběvědomí českých veterinářů dostalo včera pořádnou ránu 
Vláda: Kvůli BSE by se škrtal rozpočet 
Předseda družstva: Likvidaci krav přežijeme 
Snad je to planý poplach, utěšují se družstevníci 
Testování stád by stálo stovky milionů 
Cena hovězího neklesne, tvrdí řezníci 
Potvrzeno. BSE je v Česku. Nemoc přijde stát na stamiliony 
Čas na pravdu 
Snad se družstvo nepoloží, doufají v Dušejově 
Jak se včera šířila zpráva o BSE v Česku 
Odpovědi na základní otázky o "nemoci šílených krav" 
Ministr Fencl bral hrozbu BSE původně s klidem 
Šílené krávy připraví stát o miliardy 
Veterináři jsou skeptičtí: Test v Německu nákazu BSE potvrdí 
Češi stojí před novou otázkou, co vlastně jíst 
Zeman vyzval Čechy: Jezte hovězí 
Češi se hovězího bojí už dlouho 
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Zeman poobědval hovězí vývar a svíčkovou 
Hasiči museli přikládat kbelíky benzinu 
Jste si jisti, že víte, co jíte? 
Téměř polovina Čechů se nebojí BSE a jí hovězí 
Hovězí na pultech má být bezpečnější 
Pozdě bycha honiti 
BSE: Vojáci utratí podezřelé stádo 
Farmáři zažijí černý pátek 
Maso z ekofarem je stále žádanější 
Švýcaři zjistí nemoc i u živého člověka 
V Dušejově začalo vybíjení krav 
Veterináři utratili desítky krav 
Seškrábané maso nesmí být v uzeninách 
Němteří celníci zabavují turistům i svačiny s obsahem hovězího 
Testy nepotvrdily více krav nakažených BSE 
Veterináři zatím neobjevili žádnou další krávu s BSE 
V Česku mohou být desítky makažených krav, tvrdí veterináři 
V Dušejově mají nové jalovice 
Hovězí maso bude kvůli BSE na pultech označeno podle původu a stáří 
krávy 
Testy na BSE si zvolili dobrovolně 
Hovězí se opět začíná kupovat 
75 procent Čechů se bojí hovězího 
Vědci jsou na stopě léku proti lidské varientě "nemoci šílených krav" 
Druhý případ BSE v Česku 
Školní jídelny se zatím hovězího vzdát nehodlají 
Objeví vědci lék proti BSE? 
Experti radí utratit další krávy 
Barták: Objeví se asi další případy 
Na testy nemáme peníze, stěžují si veterináři 
Farmář postižený BSE: Zatím jen čekám na instrukce 
BSE: Veterináři vybili další krávy 
Spor o placení testů na BSE má vyřešit Rychetský 
Rozhovor mezi čtyřma očima 
Rodina předsedy družstva začala kvůli BSE jíst hovězí maso 
Šílené krávy potřebují byrokracii  (!!Reflexe mediálního pokrývání 
události) 
Testy vyvrátily další výskyt BSE na farmě ve Světnově 
ČR chce vyvézt hovězí na humanitární účely 
Charita odmítá vozit hovězí na Balkán 
Fencl: Vývoz masa je výhodný pro obě strany 
Hovězí maso bude mít nové označení 
Místo aby změnil zemědělskou politiku, chce ministr Fencl… 
Nemoc šílených krav je zřejmě tady 
Není třeba propadat hysterii, říká hygienik 
Trh d hovězím může opět začít kolabovat 
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BSE vyvolala v uplynulých měsících v Evropě mezi spotřebiteli paniku 
Co je to BSE-Lidská varianta nemoci 
Odborníci pracují na testu, který by odhalil nemoc v krvi člověka 
O likvidaci moučky se neuvažuje 
Nad první šílenou krávou 
Maso z Dušejova bylo pod kontrolou 
Obchodníci a chovatelé čekají na konečný verdikt 
BSE asi mohl dříve způsobit i kravský sunar 
Zájem o pojištění hospodářských zvířat proti nákazám se zvyšuje 
Anekdota bez titulku 
BSE: Špatná i dobrá zpráva 
Evropa odmítá české hovězí 
Zemědělci se bojí o práci 
Spotřeba hovězího stále klesá 
Nemoc šílených krav: hrozba i záhada 
Zdraví spotřebitele ochrání jedině systém testování poraženého skotu 
Fencl: S likvidací krav ještě počkáme 
Máme BSE, jsme v Evropě 
V Dušejově budou kvůli BSE muset asi preventivně utratit na 140 krav 
V chovu jsou i potomci krávy s BSE 
Mizí výrobci klamající zákazníky 
Kamiony s konzervami a krmivy se vracejí 
Do Polska letos na dovolenou jedině bez konzerv 
V Maďarsku mají případ úmrtí na CJD 
Testování skotu staršího 30 měsíců na BSE je už povinné 
Údaje o BSE na mase chybí 
BSE definitivně potvrzena 
Česko přišlo o trhy s hovězím 
Poražené krávy v Dušejově pohřbí armáda 
Unie nepodpořila zákaz zkrmování kostních mouček 
Spalování je lepší, tvrdí Kužvartův úřad 
Experti Světové zdravotnické organizace hovoří o druhé vlně BSE 
Rakouští celnící kontrolují turisty 
Spotřebitelé by měli mít o mase na pultech více informací 
Značeného hovězího pomalu přibývá 
Utracené krávy neměly BSE 
Firmy se přou o cenu testů 
Ministr Fencl přijal mimořádné opatření na ochranu spotřebitelů 
Slovensko má krávu z nakaženého chovu 
Smrt, která nese naději 
Slovensko: Podezření na BSE se nepotvrdilo 
FAO apeluje na vyšší úsilí v boji proti BSE 
Masový návrat dojnic na pastvu je pouhou iluzí 
Kdo se bojí - nesmí jíst 
BSE považuje za hrozbu pro lidské zdraví více než polovina obyvatel 
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Vědci možná vyhrají nad "lidskou BSE" 
Česko opět zasáhla BSE 
Nemoc ve stádě farmáře zdrtila 
O zdroji peněz na testy BSE rozhodnou ministři až příští týden 
Laboratoř zkoumá podezřelá úmrtí 
Chovatel má své stádo pojištěno 
Mezi druhou a třetí krávou 
Při pozitivním testu se utratí čtyři krávy ze světnovského chovu 
Veterináři zatím marně pátrají, jak se mohla světnovská kráva nakazit 
BSE 
Trh s masem zřejmě žádný šok nečeká 
Druhý případ BSE uzavřen 
Spor o financování testů na BSE trvá 
Hrozí i Česku nemoc BSE? 
Dušejov věří, že hrozba pomine 
V Británii nebezpečí podcenili 
Nákaza je přenosná na člověka 
Zatím je to podezření 
Česko napjatě čeká na dnešní test BSE 
Nemoc šílených krav: zasáhne ČR panický strach z hovězího? 
Postoj EU jeden případ nezmění 
U lékařů přibude vyděšených lidí 
Firmy kontrolují hovězí nahodile 
Rub a líc testů na BSE 
Polsko možná zavře hranice 
Zemědělci více pojišťují zvířata 
Fišer se radil se Slováky 
BSE jako varování 
Nemoc šílených krav je tu! 
BSE: rána pro zemědělství 
Hamburgery dál mizely z pultů 
Strach z onemocnění je přehnaný, soudí experti 
Černý den na farmě v Dušejově 
Dobytek se v Česku poráží také nelegálně 
Evropa: třikrát den poté 
Párky a paštiky se vyrábějí rizikovým škrábáním kostí 
Budeme pálit krávy 
Zájem o hovězí klesl, ale jen někde 
Ohroženo by mělo být jen pár desítek kusů 
Polští celníci hovězí nepustí 
Párků se lidé nebojí, svaloviny však ani 
Čeká se na další test 
Lékaři v napětí: Je to nová nemoc? 
Veterináři musí testovat na BSE každý starší kus 
Maďar zemřel na nemoc, kterou může vyvolat BSE 
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Budou mít krávy rodné listy? 
Do Rakouska jen s kilogramem jídla 
Výzkumník: Výsledky jsou spolehlivé 
Slováci zmírnili opatření 
Vybíjení krav kvůli BSE začíná 
Obavy z nemoci jsou na místě 
Jídla z hovězího vycházejí z módy 
Špekáčky budou nyní v novém obalu 
Veterinář masu věří 
Dušejov žije lítostí 
Část testů zaplatí stát, zbytek řezníci 
Nemoc zjistí také u nás 
Celníci už začali zabavovat svačiny 
A mohu dovézt slona? Ptal se 
Němci se postupně k hovězímu vracejí 
Obchod maso značit nechce 
Uzeniny pod dozorem 
Rizika života 
Stádo krav porazili kvůli nemoci BSE 
Chovatelé: BSE bychom ve tádu nepřežili 
Je to politika, zní hospodou 
Riziko nečíhá jen v hovězím 
Noví "vrazi" ze zvířecí říše 
Více než BSE hrozí obezita 
BSE: veterináři určili pohřebiště 
Strach z BSE zavládl už také na Slovensku 
Jak se pátrá po BSE 
Hovězí výrobky uspěly v testech 
Test MfD: Nákaza nehrozí, ale výrobci lžou 
Vědci jsou na stopě nové metodě zjišťování BSE 
Laboratoř ověřuje lidskou BSE 
Vědci našli lék proti nemoci šílených krav 
Vědci budou na lidech zkoušet lék proti BSE 
Druhá kráva v Česku měla BSE 
Ve Světnově panuje nejistota 
V Dušejově teď chápou, jak je kolegům 
Veterináři: v regionu bylo nejvíce kontrol 
Zjištěná nákaza ovlivní prodej hovězího masa 
Obavy z hovězího? Nijak velké 
Sousední státy nová opatření nepřijímají 
Obchod se bojí o vývozy 
Peníze na testy? Až později 
Procento šílenství 
Kvůli BSE padnou 4 krávy 
Test potvrdil BSE ve Světnově 
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Ministři se dohadují, jak zaplatit testy 
Vegetariánství začíná přicházet i k nám (dopis čtenáře!) 
Zabité krávy byly zdravé 
Dá se na BSE vydělat? 
 
 

B. SARS 
 
Záhadný zápal plic má jméno SARS 
ČR zavřela kvůli epidemii konzulát v Hanoji 
Vědci na stopě plicní epidemie SARS 
Virus má další smrtelné oběti 
Čína hlásí 34 obětí vražedného zápalu plic 
Rolling Stones zrušili kvůli viru akce v Asii 
Vražedný zápal plic zahubil i svého italského objevitele 
Smrtící zápal plic se v Česku nepotvrdil 
Smrtící nemoc se vyvíjí až čtrnáct dnů 
MZV radí odložit cesty do Asie kvůli viru 
Na Bulovce leží dítě s podezřením na SARS 
Strach ze smrtícího viru ničí letecké společnosti 
V Česku se nemoc zatím nepotvrdila 
Vědci nečekají tolik obětí SARS jako v případě španlské chřipky 
V Číně zemřel na smrtící SARS první cizinec 
Strach ze SARS nepustil svatbu na radnici 
Nákazu SARS možná roznášejí i švábi 
Strach z viru SARS vrhá Čínu do izolace 
Klíč k smrtícímu zápalu plic dál neznámý 
Epidemie SARS kosí další oběti 
Původcem zápalu plic je obří virus 
Strach ze SARS ničí Asii hospodářsky 
SARS: za den dalších 11 úmrtí 
Zjištění původce SARS je snad otázkou týdnů 
SARS postihl i náboženskou sektu 
Vědci znají původce SARS 
Letištní kamery měří lidem teplotu 
Testy na SARS budou příští týden 
Zatajování SARS smetlo čínského ministra 
Seznam obětí SARS se opět prodloužil 
Čína kvůli SARS zavřela školy 
Počítačový virus využívá strachu lidí z viru SARS 
Z diskusního fóra novinky.cz - téma SARS 
Panika kvůli SARS v Pekingu roste 
Američtí vědci: vakcína proti SARS nejdříve za rok 
Bush slíbil Číně pomoc se SARS 
Indonésie oznámila první oběť SARS 
Zdravotní sestra neví, proč viru odolala 
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Tchaj-wan chce jako pozorovatel do WHO 
Kroky kvůli SARS vyvolaly v Číně nepokoje 
SARS odrazuje klienty lázní 
Čínským klinikám docházejí roušky 
Číňané čelí stresu humorem 
SARS - Česko zatím odolává, ale připravuje se 
SARS překazil v Pekingu svatební obřady 
Pády ze schodů jsou rizikovější (převzato z The Guardian) 
Čína: existují dvě formy SARS 
Po návratu z Asie zemřel v Brně muž na zápal plic 
Smrtící SARS se šíří i výkaly 
Čechům v Thajsku SARS vážně nehrozí 
Pacient z Brna SARS neměl 
Evropané bilancovali kroky proti SARS 
Rusko má prvního nakaženého SARS 
Infekce zaplaví i kina 
K rozšíření SARS stačilo několik letů 
Mladý Fin si přivezl z Toronta SARS 
Karty kvůli SARS od pondělí 
Řecko hlásí první SARS 
SARS tvrdě udeřil na Tchaj-wan a Singapur 
Číňané riskují za porušení karantény smrt 
Londýn potvrdil první případ 
SARS smetl dalšího ministra 
Epidemie SARS ve světě slábne 
WHO varuje - epidemie neskončila 
SARS se od konce března v letadle nikdo nenakazil 
WHO jedná o úmluvě proti tabáku 
Čínský prezident absolvoval kvůli SARS před turné zdravotní 
testy 
Virus SARS přeskočil na lidi z divokých cibetek 
SARS zas udeřil v Kanadě 
Studentky si stěžují na karanténu 
SARS u sousedů může zavřít české hranice 
SARS roznesl v Torontu muž, u nějž nemoc nezjistili 
Neznámý druh zápalu plic ohrožuje svět 
Smrtelný zápal plic se rozšiřuje do Evropy 
Nový zápal plic děsí svou záhadností 
Lékaři jsou na stopě smrtícího viru 
Záhadný virus šířil čínský profesor 
V ČR je pět podezření na SARS 
Čína přiznala 34 obětí zápalu plic 
Vědci identifikovali záhadný virus 
Vědci našli lék účinný při léčbě nového viru 
SARS 
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Češi by neměli jezdit do Asie 
Tajemný zápal plic: šíří se panika 
Tajemná zápal plic se nedaří zastavit, obětí přibývá 
Firmám v Asii způsobuje virus SARS hospodářské ztráty 
S výskytem SARS musíme počítat 
Otázky a odpovědi: Hrozí epidemie SARS v Česku 
USA kvůli SARS odvolaly své diplomaty z Číny a Hongkongu 
Hongkong: virus rozpoutal paniku 
Virus SARS ztrácí na síle, počet nakažených se v Číně snižuje 
Plicní virus prý přenášejí švábi 
SARS se objevil i na Filipínách a v Indonésii 
SARS je problém, přiznala Čína 
Asie: obětí SARS rychle přibývá 
Pojišťovny: SARS je jako válka 
Vědci našli původce SARS, virus dříve napadal jen zvířata 
Čína tajila rozsah nákazy SARS 
Čína: SARS se rychle šíří a stále sílí 
České diplomaty SARS nevzrušuje 
Obětí záhadného viru přibývá, lékaři marně hledají lék 
Bulovka hlásí další pacientku s podezřením na SARS 
Společně s virem se Čínou šíří panika 
Kanadský lékař prý ohrozil stovky lidí tím, že nezůstal v karanténě 
Zaručený lék? Lektvar z hmyzu a bylin 
Peking: lidé se SARS musejí do karantény 
Peking uzavřel kvůli SARS nemocnici 
Tajemný virus se dál šíří 
Čína: proti SARS karanténami i penězi 
Peking zavádí kvůli SARS drastická opatření 
SARS ochromil život Pekingu 
SARS už někde ustupuje, v Číně ale sílí 
SARS se šíří do dalších zemí 
SARS: Čína nezvládá příliv pacientů 
Vědci: SARS se může přenášet i dotykem 
Číňané se bouří z obav před SARS 
Čínští lékaři mají medaile za boj proti SARS 
Virus způsobující SARS nemutuje, v lidech ale zůstává déle, míní 
vědci 
Čína hrozí popravami za šíření SARS 
SARS vyvolal politickou roztržku 
Mladík na Bulovce: zatím nejvážnější podezření na SARS 
SARS v Česku se nepotvrdil, letištní lékař však selhal 
Jak se Česko brání před nákazou SARS? 
Obava z nákazy je přirozená a může být i prospěšná 
Inspektoři hlídají osobní údaje pasažérů 
Tchajwanští lékaři opouštějí nemocnice 
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Smrtící SARS přenášejí asijské šelmy cibetky 
Kvůli SARS musely dívky rovnou z Ruzyně do izolace 
SARS na Tchaj-wanu mění zvyklosti 
SARS se vrací, opět zasáhl Kanadu 
SARS je opět v Torontu, Malajsie se ho zbavila 
Zdravotníci varují před nákazou z Asie 
Strach z nákazy 
Pandemie nového zápalu plic nehrozí 
Nebezpečný vir potvrzen ve Francii, ve světě podlehlo nejméně 23 
lidí 
Honkongem se šíří obavy a panika ze SARS 
Peking: Infekci máme pod kontrolou 
Čínské úřady uklidňují strach z nové choroby, v zemi je 1200 
případů 
Ředitelka WHO kritizovala Čínu kvůli informacím o smrtelné 
nemoci 
Lékaři slibují, že do týdne vytvoří vakcínu proti nákaze SARS 
Virus mění život Singapuru 
Obavy z nákazy sílí 
SARS může dát nový impuls farmacii 
Nákaza SARS se šíří, Peking ji podcenil 
Epidemie SARS ohrožuje čínskou ekonomiku 
Peking zavírá školy, v Hongkongu se vyučuje 
Otázky kolem záhadné nemoci 
Virus ohrožuje ekonomiku ve východní Asii 
Čína ruší státní volno, aby lidé necestovali 
Singapur zpřísňuje opatření v boji proti nemoci 
SARS: ztráty nejméně deset miliard dolarů 
KanadskéToronto zavádí přísné zdravotní kontroly 
SARS je nebezpečnější, než vědci tušili 
Čeští lékaři věří, že by si se SARS věděli rady, ač na nemoc 
nemají lék 
SARS: v Torontu podlehl dvacátý člověk 
Svět se bojí SARS, ale tuberkulóza a malárie mají obětí mnohem 
více 
Nizozemská letecká společnost omezí kvůli viru SARS lety do 
Asie 
Hrozba SARS nutí banky snížit úroky 
Lékaři už mají nové testy na SARS 
Zákeřný virus nakazil i světovou ekonomiku 
Postižené země se brání epidemii 
Boj čínské metropole s epidemií připomíná vojenské manévry 
Čínské burzy přestanou kvůli nemoci SARS obchodovat 
Asijské země vytvářejí systém ochrany před nemocí SARS 
Čína pustila na Tchaj-wan odborníky na SARS 
Virus SARS přežije i mráz, říkají odborníci 
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Smrt kvůli SARS se zatím nepotvrdila 
SARS je v Číně stále na vzestupu 
Evropská unie přijala preventivní opatření proti šíření epidemie 
SARS 
Na SARS nyní umírá každý šestý pacient 
V tažení proti SARS Singapur zatím vítězí 
Epidemie SARS ve světě ustupuje, na Tchaj-wanu vrcholí 
Virus SARS zasáhl také počítačové odvětví 
Kvůli SARS mohou hygienici nařídit izolaci 
SARS: Česku hrozí ztráta miliardy 
Hranice se kvůli SARS nezavřou 
Neměli nás tu takhle držet, říkají studentky, které skončily v 
izolaci 
Miliardář z Hongkongu vydělává na viru SARS 
Světem se šíří smrtelný zápal plic z Hongkongu 
Svět se připravuje na boj s těžkou plicní infekcí 
Pražské letiště se chystá na nakažené 
Vědci jsou na stopě záhadné nemoci 
Počet případů smrtícího viru roste 
Záhadná nemoc opět zabíjela 
Záhadný plicní virus si vybral další oběť 
Smrtelný zápal plic zabil lékaře, který ho objevil 
Smrtící plicní virus děsí Hongkong a svět 
Smrtelný zápal plic zasáhl sídliště 
Strach ze smrti má jméno SARS 
Záhadný virus: máme se bát epidemie? 
Lidé by si měli rozmyslet cesty do Asie, radí hygienik 
Kde lékaři chodí ve skafandru 
Úřady: Zrušte cestu do Asie, hrozí SARS 
Čína: vir ohrožuje "tygry" 
Virus útočí na tržby aerolinek. Virus horší než válka 
Riziko SARS u dvou dětí ustupuje 
Virus děsí obyvatele Hongkongu 
Nemoc SARS je nadále záhadou 
Asiaté hledají spásu v tradiční medicíně 
Opravdu nám hrozí plicní pandemie? Jezdec smrti SARS 
Opravdu nám hrozí plicní pandemie? Situace je zvládnutelná 
Smrtící virus je dál záhadou 
Virus ustupuje z Číny 
Vědci: Sars  možná ztrácí dech 
Další případy SARS z Číny a Singapuru 
Zákeřný plicní virus na postupu 
Vedci varují, že SARS se stává hrozbou světu 
SARS: první nakažený přímo v Evropě 
SARS pochází od zvířat, zjistili vědci 
Nemohu stále uvěřit, že jsem přežila SARS 
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V Singapuru měří cestujícím teplotu 
Stůjte daleko a nedotýkejte se mě. Léčím SARS 
SARS: Čína uznala, že udělala chybu 
Smrtící epidemi postupuje do světa 
SARS útočí na čínskou metropoli 
Virus SARS se mění, lék bude těžké najít 
V letadlech jsou na virus SARS už připraveni 
Podezřelé na SARS hlídají doma kamery 
Vývoj vakcíny potrvá ještě roky 
SARS ohrožuje přes 140 milionů lidí 
Jak onemocnění SARS změnilo Asii. Ruší se koncerty a mění 
zákony 
Virus ničí hospodářství asijských zemí 
Bali je prázdné. Po atentátech se lidé bojí záhadné chřipky 
Vědci naočkují zvířatům virus SARS 
Úmrtnost na SARS roste, virus mutuje 
"Pevnost Evropa" se začíná chystat na příchod smrtícího viru 
SARS zabil 318 lidí, lék bude až za rok 
V Pekingu se zastavil život 
V Singapuru rozdávají teploměry 
Čechům se virus zatím vyhýbá 
Nemáme strach, říká Češka v Torontu 
Hygienik: Česku hrozí SARS 
Vietnam vítězí nad záhadnou chřipkou 
Jak prožívají nemoc v postižených městech? 
Boj se smrtícím virem přitvrdí 
Česko se chystá na SARS 
Kdo letí do Česka, vyplní kartu 
SARS a politika 
Nemoc SARS už s výjimkou Číny vyvrcholila, prohlásila WHO 
Číňané stavějí kvůli viru barikády 
Čína zavírá školy kvůli SARS 
SARS v Česku: podezřelé úmrtí 
SARS? Snad pouze zanedbaný zápal plic 
SARS se šíří i dotykem 
Muž v Brně nezemřel na SARS 
SARS: nepotvrzeno 
Už se nebojím, říká žena z Bulovky 
Čína má nové hrdiny: bojovníky se SARS 
SARS zabíjí více mužů než žen, lékaři nevědí proč 
SARS přijde Asii na 30 miliard dolarů 
Muži umírají na SARS častěji než ženy 
Smrtící virus se objevil ve finském Turku 
Je to stále záhada: kde se vzal SARS? 
Čína zavádí trest smrti za šíření SARS 
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Hongkong se zbavuje roušek 
SARS je na ústupu, hlásí Peking 
SARS v Praze? Pozitivní test! 
Přijel z Hongkongu. S paralenem 
Nemocnice na Bulovce: zatím klid 
Hygienik: Spolupracující známe 
SARS: co byste měli vědět 
SARS je blízko. Česko: podcenění může přinést smrt 
Dílna světa v zajetí SARS 
SARS není poražen varují odborníci 
Lékaři si oddechli: SARS to nejspíš není 
Česká opatření proti SARS přitvrdila 
SARS přeskočil na člověka z cibetek 
SARS: Češi musí do karantény, cizinci ne 
V Rusku potvrdili první případ nemoci SARS 
Tchaj-wan hlásí 50 nových případů SARS 
Francie v čase SARS a teroru: Teplotu hlaste v recepci 
Vědci jsou zřejmě na stopě vakcíně proti SARS 
 
 


