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Anotace 

Tato diplomová práce zkoumá stigmatizaci schizofrenie na vybraných českých 

zpravodajských serverech. Schizofrenie je jedním z nejvíce stigmatizovaných duševních 

onemocnění. Této stigmatizaci napomáhají i média, která mají tendenci schizofrenii 

zobrazovat přehnaně negativně. Cílem této práce je určit, jakým způsobem je schizofrenie 

stigmatizována na vybraných zpravodajských serverech. V teoretické části práce byla 

stručně shrnuta problematika mediálních obsahů a byly objasněny základní pojmy důležité 

pro studium těchto obsahů. V této části byly také položeny teoretická východiska pro 

studium stigmatizace schizofrenie. V praktické části byla provedena obsahová analýza 

článků zmiňujících schizofrenii, které byly publikovány během roku 2019 na 

zpravodajských serverech novinky.cz, idnes.cz, aktualne.cz,  denik.cz a blesk.cz. Zároveň 

byla provedena kvalitativní analýza komentářů příjemců daných obsahů, kteří se o osobách 

se schizofrenií vyjadřovali v diskusních fórech u zkoumaných článků. Práce je určena pro 

pracovníky angažované v destigmatizačních projektech a pro tvůrce mediálních obsahů. 

Poznatky plynoucí z této práce mohou pomoci probíhajícímu destigmatizačnímu procesu 

v České republice. 

 

Annotation 

This diploma thesis examines the stigmatization of schizophrenia on selected Czech news 

sites. Schizophrenia is one of the most stigmatized mental illnesses. This stigma is also aided 

by the media, which tends to portray schizophrenia in an overly negative way. The aim of 

this work is to determine how schizophrenia is stigmatized on selected news sites. The 

theoretical part of the thesis briefly summarizes the issue of media content and clarifies the 

basic concepts important for the study of this content. The theoretical basis for the study of 

stigmatization of schizophrenia were also laid in this part. In the practical part, a content 

analysis of articles mentioning schizophrenia was performer. Those articles were published 

during 2019 on the news sites novinky.cz, idnes.cz, aktualne.cz, denik.cz and blesk.cz. Also, 

a qualitative analysis of the comments of the recipients, who spoke about people with 

schizophrenia in discussion forums for the examined articles, was performed. The work is 

intended for participants engaged in destigmatization projects and for creators of media 

content. The findings from this work can help the ongoing destigmatization process in the 

Czech Republic. 
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Úvod 

Schizofrenie je jedním z nejvíce stigmatizovaných duševních onemocnění. Často je 

schizofrenie chybně vnímána jako „rozdvojená osobnost“, což je částečně zapříčiněno 

i poněkud nešťastně zvoleným terminologickým označením, které vzniklo z řeckých slov 

schísis (dělení) a frén (mysl). Společnost považuje osoby s touto duševní poruchou 

za nevyzpytatelné a někdy až nebezpečné. Takovéto stigma může mít negativní dopad 

na osobní i pracovní život osob s touto diagnózou. Na stigmatizaci schizofrenie se podílejí 

i média, mohou totiž osoby, které mají zkušenost se schizofrenií, zobrazovat neadekvátně 

nebo přehnaně negativně. V posledních letech však na území České republiky probíhá 

několik projektů zabývajících se destigmatizací schizofrenie a dalších duševních poruch.  

Tématem této diplomové práce je stigmatizace schizofrenie na vybraných českých 

zpravodajských serverech. Cílem práce však není zjistit, zda je schizofrenie 

ve zpravodajských obsazích stigmatizována. Tato práce vychází z předchozích teoretických 

poznatků, že schizofrenie v médiích stigmatizována je, proto cílem práce není dokazovat již 

dokázané, ale spíše určit, jakým způsobem je schizofrenie stigmatizována na vybraných 

českých zpravodajských serverech.  

Abychom toto mohli posuzovat, je třeba pochopit danou problematiku v celé své 

komplexnosti. Práce je určena pro pracovníky angažované v destigmatizačních programech, 

kteří nemusí mít takové znalosti z oboru mediálních studií, a případně i pro tvůrce 

zpravodajských obsahů, mezi kterými jsou i amatérští tvůrci. Proto v rámci teoretické části 

nejprve provedeme rešerši a pokusíme se stručně vysvětlit, proč je důležité studovat mediální 

obsahy, jakým způsobem jsou utvářeny významy mediálních obsahů a jak tyto obsahy 

souvisejí s konstrukcí reality. Stručně shrneme teorii sociální konstrukce reality 

a v návaznosti na tuto teorii též konstruování reality z poststrukturalistického hlediska. 

Probereme problematiku reprezentace s ohledem na negativní důsledky stereotypního 

zobrazování sociálních skupin. V závěru první kapitoly teoretické části se budeme věnovat 

vytváření mediálních obsahů na zpravodajských serverech a též příjemcům těchto 

mediálních obsahů, kteří mediálním obsahům nejenže přisuzují významy, ale též mohou 

samotné mediální obsahy spoluvytvářet. Některé zpravodajské servery totiž nabízí pro své 

příjemce u článků možnost vyjádření se k tématu prostřednictvím komentáře v diskusních 

fórech. V druhé kapitole teoretické části se zaměříme na stigmatizaci schizofrenie jako 

takovou a definujeme si pojmy stigma a schizofrenie. Stručně rozebereme, jak společnost 
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vnímala schizofrenii v průběhu dějin, což nám pomůže pochopit, proč je schizofrenie 

stigmatizována i nyní. Současnou stigmatizaci pak popíšeme pomocí výsledků z několika 

výzkumů, které byly provedeny během posledních let, a určíme, jaké jsou její důsledky. 

Na konci teoretické části uvedeme některé destigmatizační projekty, které aktuálně 

probíhají, zejména pak rozebereme destigmatizační materiály, které v nedávné době 

publikoval Národní ústav duševního zdraví. 

V praktické části diplomové práce pak dle cíle výzkumu určíme hlavní a vedlejší 

výzkumné otázky. Popíšeme zvolenou výzkumnou strategii a určíme výzkumný vzorek. 

Následně bude provedena analýza článků dotýkajících se tématu schizofrenie a zároveň 

budou zkoumány komentáře příjemců, kteří se k osobám se schizofrenií vyjadřují 

v diskusních fórech u zkoumaných článků. Získaná data následně zanalyzujeme a vyvodíme 

příslušné závěry. Výzkum kriticky zhodnotíme v závěrečné diskusi.  

V původních tezích diplomové práce je jako téma diplomové práce uveden mediální 

obraz schizofrenie na vybraných českých zpravodajských serverech. Samotný pojem 

mediální obraz je ovšem poněkud široký a těžko uchopitelný. Přestože se práce svým 

způsobem stále zabývá tím, jak je v médiích schizofrenie zobrazována, je tomu činěno 

s ohledem na její stigmatizaci, tedy proces vzniku stigmatu. Z tohoto důvodu byl diplomové 

práci přiřazen specifičtější a i vhodnější název práce a byla též lehce poupravena struktura 

práce tak, aby stigmatizace byla ústředním tématem.  
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1 Vytváření mediálních obsahů 
V této kapitole si nejprve definujeme pojmy mediální produkt a mediální obsah. Zároveň 

určíme, jakým způsobem jsou utvářeny významy, které jsou mediálním obsahům 

přisuzovány.  Následně se budeme věnovat teorii sociální konstrukce reality a analýze 

diskurzu. Pokusíme se popsat, jakým způsobem je v médiích konstruována realita a jak tato 

mediální realita souvisí se sociální realitou. Rozebereme problematiku reprezentace 

sociálních skupin, zejména potom stereotypní reprezentace a jejich příčiny i důsledky.   

Zaměříme se i konkrétně na mediální obsahy zpravodajských serverů, které jsou předmětem 

výzkumu diplomové práce. Cílem této kapitoly je nastínit, proč je důležité mediální obsahy 

studovat a jaké jsou možné přístupy ke studiu těchto obsahů.  

 

1.1 Mediální produkty, jejich obsahy a významy 

Mediální produkt je „(…) jednorázově zveřejněný či opakovaně zveřejňovaný celek, 

popř. součásti tohoto celku, pokud jsou identifikovatelné“ (Jirák a Köpplová, 2003, s. 199). 

Mediálním produktem může být například film, televizní pořad, konkrétní číslo novin, 

úvodní strana novin nebo samostatný článek na úvodní straně novin. Skládá se 

z jednotlivých prvků, jejichž výběr a celkové uspořádání představují obsah mediálního 

produktu. Obsahem tedy můžeme rozumět všechny verbální a vizuální informace, které jsou 

médii distribuovány (tamtéž, s. 119-120). Na to, jakým způsobem jsou tyto informace 

uspořádány, mohou mít vliv například postoje tvůrců mediálního obsahu, jejich rutinní 

zvyklosti při tvorbě obsahů, způsob získávání informací, postoje společnosti, preference 

publika či záměr tvůrců, jakým způsobem by měl obsah působit na příjemce (tamtéž, s. 129-

130). Mediálním produktům bývá přisuzován význam, který se často, ale ne zcela správně, 

zaměňuje za sdělení. Záměrných i nezáměrných sdělení je v každém mediálním produktu 

celá řada. Tyto sdělení tvoří potenciální významy. Význam má však širší záběr než sdělení 

(Burton a Jirák, 2001, s. 280). Odkazuje totiž nejen k smyslově uchopitelným skutečnostem, 

ale může také odkazovat k představám o nich, k postojům, pocitům, domněnkám 

a hodnocením s nimi spojovanými (Jirák a Köpplová, 2003, s. 134). Významy mediálních 

produktů jsou velmi individuální. Příjemce mediálních sdělení může produkt pochopit jiným 

způsobem, než bylo záměrem tvůrce tohoto obsahu, a najít v něm i jiný význam než ostatní 

příjemci sdělení (tamtéž, s. 132). Rozlišovat význam od sdělení je nezbytné, neboť sdělení 

v tištěné, zvukové či obrazové podobě lze zkoumat přímo, je totiž pevně dané. Oproti tomu 
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je význam nestálý a pomíjivý. Teorie a výzkumy věnující se studiu mediálních obsahů 

lze dělit právě podle toho, zda svoji pozornost zaměřují spíše na sdělení nebo významy 

(McQuail, 1999, s. 267).  

Soubory představ, ideálů, hodnot, idejí, které v dané společnosti převažují se v sociální 

vědě zpravidla označují pojmem „ideologie“ a tradují se v podobě „mýtů“, tedy obecně 

sdílených příběhů. Tyto představy a hodnoty se promítají do mediálních obsahů všeho druhu 

(Trampota, 2006, s. 68). „Média nabízejí relativně ucelenou představu o světě, hodnotách 

a představách – tzv. mediální realitu (…)“ (Jirák a Köpplová, 2003, s. 127). Zároveň způsob, 

jakým je mediální obsah formován, může mít vliv na významy, které mu jsou přisuzovány, 

a tím formovat pohled příjemců na svět (Burton a Jirák, 2001, s. 155).  

Mezi charakterem mediálního obsahu a jednáním příjemců tohoto obsahu je složité 

hledat přímou příčinnou souvislost. Nepochybně se však mediální obsahy podílejí 

na utváření sociálního prostředí, představují řadu podnětů k zamyšlení, zprostředkovávají 

zážitky, se kterými příjemce nemusí mít přímou zkušenost, a mohou být zdrojem inspirace 

pro další chování (Jirák a Köpplová, 2003, s. 118). 

Důvodem pro studium mediálních obsahů může být zájem o porozumění působení 

tohoto obsahu na příjemce. Je ovšem vhodnější nahlížet na obsah médií jako na zdroj 

informací o kultuře a společnosti, v níž je mediální obsah produkován. Jedním z hlavních 

problémů v takovém případě je vztah mezi sdělením a realitou. Otázkou je, zda obsah odráží 

nebo by měl odrážet sociální realitu. Řešení problematiky mediálních obsahů má mnoho 

teoretických podob a neexistuje ani jediná správná metoda výzkumu (McQuail, 1999, s. 267-

268). 

 

1.2 Sociální konstrukce reality 

Autoři termínu „sociální konstrukce reality“ Berger a Luckmann (1999) hovoří o tom, že 

realita je vytvářena v sociálních situacích a „sociologie vědění“ by měla analyzovat procesy, 

kterými se tato realita vytváří. Definují při tom „(…) ‘realitu‘ jako vlastnost náležející 

jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na naší vlastní vůli (…)“ a „(…) ‘vědění‘ 

jako jistotu, že tyto jevy jsou skutečné a jsou nositeli určitých vlastností“ (tamtéž, s. 9).  

Existuje nespočet realit a naše vědomí je schopno se v těchto různých oblastech reality 

pohybovat. Jedna z těchto realit se však jeví jako nadřazená ostatním. Je to „realita 

každodenního života“, která je jedincem posuzována jako realita nejreálnější. Je určována 
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podle os „tady“ a „teď“. Každodenní život je tedy jedincem prožíván podle toho, zda mu je 

z prostorového a časového hlediska blízký či vzdálený. Čím jsou oblasti každodenního 

života vzdálenější, tím je jedincův zájem o ně méně intenzivní. Vědomí jedince se vždy 

zaměřuje na objekty, pomocí nichž si vykládá skutečnost. Takovými objekty jsou i lidé, 

se kterými jedinec přichází do styku. Jelikož v každodenním životě nelze existovat bez 

sociálních interakcí, jeví se svět každodenního života jako svět sdílený s ostatními jedinci, 

svět intersubjektivní. Ostatní také chápou objektivizace, které světu dávají řád. Všichni 

si ale budují svoji realitu kolem „tady“ a „teď“, a tak jejich náhled na svět není zcela totožný. 

Nicméně vědí, že žijí v určitém společném světě. Svět každodenního života má svůj původ 

ve smýšlení a jednání jedinců a je i tímto smýšlením a jednáním udržován jako svět reálný 

(tamtéž, s. 25-29).  

Sociální realita každodenního života se skládá také z typizací1, ke kterým dochází 

během sociálních interakcí. Na základě typizace2 jedinec vnímá ostatní aktéry a odvíjí se 

od ní i způsob, jakým se jedinec bude chovat vůči typizované osobě. Typizace mohou být 

narušeny či změněny dalším jednáním typizovaného. Způsob, jakým jedinec vnímá ostatní 

aktéry sociální interakce, záleží na tom, zda je jeho kontakt s aktéry v sociálních interakcích 

přímý či nepřímý. Při přímém kontaktu jedinec získává přímé svědectví, při nepřímém 

kontaktu jsou znalosti o ostatních aktérech méně spolehlivé. Důležitým prvkem reality 

každodenního života je sociální struktura, jež je souhrnem těchto typizací (tamtéž, s. 36-38).  

„Základním nástrojem, který vtiskuje objektivovanému sociálnímu světu logiku, je jazyk. 

Abstraktní struktura legitimizací je budována na základě jazyka a používá jazyk jako svého 

základního prostředníka“ (tamtéž, s. 67). Jazyk je nejdůležitějším znakovým systémem 

společnosti, poskytuje prostředky k objektivizaci, stvrzuje existenci řádu, ve kterém 

objektivizace dávají smysl, a dává každodennímu životu určitý význam. Díky jazyku lze 

předávat významy, které nejsou v situaci „tady“ a „teď“. Díky tomu je jazyk objektivním 

úložištěm významů a zkušeností, které lze zachovat v čase a zprostředkovávat je tak dalším 

generacím. Zároveň se díky jazyku stávají subjektivní významy objektivně přístupnými, 

a tím i reálnějšími pro jedince i jeho okolí (tamtéž, s. 27, 41–43). 

Společnost vytváří člověka, který zase vytváří společnost. Společnost je objektivní 

i subjektivní realitou (tamtéž, s. 64). Společnost také vytváří instituce, které disponují 

 
1 Více se typizacím věnujeme v podkapitole 1.4 
2 Typizací v takovém případě může být například „muž“, „Evropan“, „nákupčí“ či „bodrý typ“ (Berger, 

1999, s. 36). 
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souborem předávaného vědění, jenž předepisuje vyžadované chování. Toto vědění je 

objektivováno jako soubor obecně platných pravd o skutečnosti. Každé chování, které 

vybočuje z takto nastaveného řádu, je považováno jako odklon od reality a může být 

označeno za určité morální selhání, duševní chorobu nebo pouhou nevědomost.  Toto 

označení nese nižší kognitivní status a má vliv na to, jak se s narušitelem pořádku bude 

zacházet (tamtéž, s. 68).  

Teorie sociální konstrukce reality se stala základem postmoderní diskuse o vztahu mezi 

masovými médii a jejich schopností zobrazovat realitu (Reifová, 2004, s. 212). 

 

1.3 Konstrukce reality pomocí diskurzivních praktik 

Diskurz může označovat „(…) skupinu výroků, výpovědí a formulací, které poskytuje jazyk 

k hovoru o určitém druhu vědění o nějakém námětu (…)“ nebo „(…) množinu (…) kódů 

a jejich pravidel, užívaných při produkování (a následném posilování) významů vztahujících 

se k nějakému námětu“ (Reifová, 2004, s. 46). Časté je používání pojmu diskurz v kontextu, 

ve kterém je označován jako „(…) kontinuální nebo uzavřený produkt komunikačního aktu“ 

(tamtéž, s. 46). 

Schneiderová (2015) se domnívá, že je užitečné vnímat diskurz na základě původních 

foucaultovských východisek, tedy jako určitá pravidla podílející se na způsobu utváření 

určité skutečnosti. Z lingvistického pohledu je diskurz vnímán jako soubor prvků 

obsažených v textu, jejichž užití závisí na určitém sociálním kontextu. Diskurz je z tohoto 

pohledu nadřazený pojmu text, jelikož představuje to, co má společného několik textů 

najednou, a to díky pravidlům, které utvářejí danou komunikační interakci (tamtéž, s. 21). 

Diskurz je tedy poněkud nejasný pojem, neboť bývá užíván s odlišnými významy 

v různých kontextech. Neexistuje žádný jasný konsensus, co je diskurz, ani jakým způsobem 

by se měl analyzovat. Analýza diskurzu představuje více interdisciplinárních přístupů 

k problematice, které zkoumají mnoho sociálních oblastí různými způsoby studia (Jørgensen 

a Phillips, 2002, s. 1). Tyto přístupy k analýze diskurzu lze nejobecněji rozdělit 

na tzv. etnometodologický směr, do kterého mimo jiné patří diskurzivní psychologie, 

a kritický směr, do kterého můžeme zařadit kritickou analýzu diskurzu nebo poststrukturální 

diskurzní analýzu (Schneiderová, 2015, s. 17-18).  

Phillips a Jørgensen (2002) ve své publikaci porovnaly tři dle jejich názoru důležité 

směry analýzy diskurzu – teorii diskurzu podle Ernesta Laclaua a Chantal Mouffe, kritickou 
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analýzu diskurzu Normana Fairclougha a diskurzivní psychologii Margaret Wetherell 

a Jonathana Pottera – a shrnuly jejich společné rysy. Autorky si předběžně diskurz 

definovaly jako zvláštní způsob vyjadřování o světě a způsob porozumění tomuto světu. Tři 

přístupy, které autorky porovnaly, vycházejí z různých oborů a mají vlastní charakteristické 

rysy. Mnoho analytiků diskurzu navíc pracuje napříč disciplinárními hranicemi a existuje 

mnoho teoretických východisek a metodologických postupů, které nelze přiřadit výhradně 

k jednomu analytickému přístupu. Přístupy lze také kombinovat. Všechny tři zkoumané 

přístupy však sdílejí základní myšlenku, že způsob vyjadřování jen čistě nezrcadlí svět, 

identitu jedince a jeho sociální vztahy, ale hraje aktivní roli v jejich utváření a též v jejich 

transformaci. Za cíl si berou zkoumat a analyzovat mocenské vztahy ve společnosti 

a formulovat normativní perspektivy, z nichž lze kritický výzkum těchto vztahů učinit 

s ohledem na možnosti sociální změny. Přístupy jsou si navzájem podobné v jejich pohledu 

na jazyk, pramenícím ze strukturalistické a poststrukturalistické lingvistiky, a též v chápání 

jednotlivce. Všechny vycházejí z teorie sociální konstrukce reality (tamtéž, s. 1-4).  

Teorie diskurzu E. Laclaua a Ch. Mouffe vychází z poststrukturalistické myšlenky, 

že diskurz konstruuje sociální svět pomocí významu a že vzhledem k nestabilitě jazyka 

nemůže být význam trvale pevný. Diskurz se totiž neustále proměňuje při kontaktu s jinými 

diskurzy, takže základním tématem této teorie je „diskurzivní boj“3 (tamtéž, s. 6). 

Kritická analýza diskurzu podle přístupu N. Fairclougha také klade důraz na aktivní roli 

diskurzu v konstrukci sociálního světa. Na rozdíl od předchozí teorie však vnímá diskurz 

jako jeden z mnoha aspektů jakékoli sociální praxe. Hlavní oblastí zájmu kritické analýzy 

diskurzu je zkoumání změn. Konkrétní užití jazyka vychází z dřívějších diskurzivních 

struktur, jeho uživatelé totiž staví na již zavedených významech. Tento předpoklad 

je studován prostřednictvím konceptu intertextuality, a to jak určitý text čerpá z prvků 

a diskurzů jiných textů (tamtéž, s. 7). 

Diskurzivní psychologie se stejně jako kritická analýza diskurzu zaměřuje na konkrétní 

případy užití jazyka během sociální interakce. Cílem diskurzivní psychologie je však spíše 

zkoumat, jak lidé užívají dostupné diskurzy při vytváření a vyjednávání reprezentací světa 

a identit během přímé interakce, a analyzovat z toho sociální důsledky. Jinými slovy 

zkoumá, jakým způsobem jsou utvářeny a přetvářeny jednotlivé identity, myšlenky a emoce 

lidí skrze sociální interakce, a upozorňuje na roli těchto procesů v sociální a kulturní 

reprodukci a změně. Důraz klade na jednotlivce i na produkty diskurzu (tamtéž, s. 7). 

 
3 Z angl. „discursive struggle“ 
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Tyto analytické směry vycházejí z myšlenky, že přístup jednotlivců k realitě je vždy 

prostřednictvím jazyka. Jazykem jsou vytvářeny reprezentace reality, které sice nejsou jejím 

odrazem, ale pomáhají onu realitu vytvářet. Změny v diskurzu jsou prostředky, kterými 

nastávají změny i v sociálním světě (tamtéž, s. 8-9). 

Všechny tři zmiňované přístupy k analýze diskurzu tedy ve zkratce souhlasí 

s následujícími tvrzeními. Jazyk není pouhým odrazem existující reality. Jazyk 

je strukturován podle vzorců nebo diskurzů, existuje totiž řada významů a tyto významy 

v různých diskurzech mění. Diskurzivní vzorce jsou udržovány a přeměňovány pomocí 

diskurzivních praktik, a proto by tento proces měl být zkoumán analýzou kontextů, 

ve kterých je jazyk zapojen (tamtéž, s. 18). 

Analýza diskurzu je vhodným přístupem ke studiu mediálních obsahů, neboť o něm 

uvažuje v rámci širších významových struktur ve společnosti (McQuail, 1999, s. 312). 

 

1.4 Reprezentace a typizace 

Pojem reprezentace může nést hned několik významů. Dá se chápat jako znovu prezentovaná 

skutečnost, která je mediovaná příjemcům za použití různých výrazových prostředků. 

Reprezentace se dá vykládat také z pohledu toho, kdo je za reprezentaci zodpovědný, 

nebo podle toho, co si myslí příjemce, že je mu prezentováno.  Reprezentace také odkazuje 

na to, jak jsou některé sociální skupiny zobrazovány, zda je daná reprezentace skutečně 

charakteristická pro tuto sociální skupinu, a jaké pravidelnosti se v zobrazování určitých 

skupin objevují  (Burton a Jirák, 2001, s. 186). 

Média mají tendence předvádět určité pohledy na sociální skupiny, které příjemci 

následně vnímají jako přirozené vlastnosti dané skupiny (tamtéž, s. 187). Tyto mediální 

reprezentace se však mohou různým způsobem lišit od skutečných charakteristik aktérů 

(Trampota, 2006, s. 91). „Jednotlivé reprezentace se zakládají na opakovaném výběru 

a zdůraznění určitých atributů popisovaného a opomíjení atributů jiných“ (tamtéž, s. 92). 

Opakování určitých atributů během reprezentace může vést k tomu, že je příjemce akceptuje 

a bude je považovat jako platnou výpověď o realitě. To může mít vliv na formování 

veřejného povědomí o určité sociální skupině, zvláště pokud příjemci nemají možnost 

vytvořit si představu na základě jiných zdrojů (Jirák a Köpplová, 2003, s. 123-124). 

Mezi opakující se atributy může patřit fyzický zjev, věk, etnikum, povolání či gender. Typy, 

které při reprezentaci vznikají, jsou konstruovány právě z těchto atributů nesoucích významy 
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a svým způsobem předepisují to, jak by měl příjemce na typizovanou sociální skupinu 

nahlížet. Na konstrukci reprezentace sociální skupiny se podílejí i zvolené výrazové 

prostředky (Burton a Jirák, 2001, s. 192). Významotvorný potenciál tak má například 

způsob, jakým jsou řazeny jednotlivé záběry nebo promluvy aktérů, volba mezi citací 

vyjádření v přímé řeči a stručným shrnutím, volba slov nebo třeba výběr fotografií. Důležité 

je navíc nejen to, co je explicitně v reprezentaci vyjádřeno, ale také to, co absentuje, a přitom 

by mohlo být součástí (Trampota, 2006, s. 93-94).  

Využívání reprezentací umožňuje médiím kratší popis událostí, díky němuž se mohou 

vyrovnat s nedostatkem prostoru. Podle ustálenosti reprezentace a vztahu k realitě lze 

rozlišovat různé druhy reprezentace. Jedním z těchto druhů je typ, který můžeme vnímat 

jako opakovanou prezentaci s důrazem na posílení určitého atributu, který je společný 

i ostatním představitelům daného typu. Jako typy můžeme označovat typ politika, zločince, 

prodavače či učitele. Mohou však probíhat i na konkrétnější úrovni. V takovém případě se 

můžeme setkat s typy jako je zkorumpovaný politik či rozčílený aktivista. Dalším druhem je 

archetyp, který představuje opakující se reprezentaci, hluboce zakořeněnou v dané kultuře. 

Archetyp se nejčastěji týká základních hodnot a přesvědčení společnosti, jako je dobro, zlo, 

život, smrt. Stereotyp jako další druh reprezentace představuje zjednodušenou a zkreslenou 

původní předlohu, která se objevuje kontinuálně po delší časový úsek (tamtéž, s. 92).  

 

1.4.1 Stereotyp 

Stereotyp deformuje původní předlohu, kterou reprezentuje, neboť je jejím zjednodušením. 

Lze ho okamžitě rozpoznat díky výrazným detailům a je nositelem určitých představ (Burton 

a Jirák, 2001, s. 190). Michael Pickering (2001) považuje stereotypy přímo za „špatné“. 

Bývají totiž zjednodušené, rigidní, mnohdy chybné či založené na diskriminačních 

hodnotách, čímž poškozují osobní identity členů dané sociální skupiny. Stereotypizace 

zveličuje a homogenizuje atributy považované za charakteristické pro určité sociální skupiny 

a slouží jako všeobecné zobecnění pro všechny jednotlivce, kteří k této skupině patří. 

Stereotypy jsou pak sdíleny v zájmu dominantní skupiny, která stereotypizuje. Stereotyp 

zkresluje způsob, jakým jsou sociální skupiny či jednotlivci vnímáni, a skrývá jejich 

komplexnost subjektivity. Negativní stereotypy mohou být také zdrojem předsudků, 

nepřátelských postojů vůči skupině, odůvodněním pro nespravedlivé zacházení či přímo 

agresivní chování vůči stereotypizované skupině (tamtéž, s. 10). Deviantní atributy, které 

vybočují z morálního pořádku společnosti, jsou poměřovány s chováním, jež je společností 
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vyžadováno. Stereotypy tak také fungují jako forma sociální kontroly (tamtéž, s. 5).  

Podle Stuarta Halla (2003) stereotypizace svým způsobem rozděluje společnost. Během 

stereotypizace totiž dochází k oddělování toho „normálního a přijatelného“ 

od „nenormálního a nepřijatelného“. Tímto vzniká imaginární komunita zvaná „my“, ti, kteří 

jsou „normální“, a skupina „oni“, ti, kteří mezi „nás“ nezapadají a jsou tak vyloučení 

z „normální“ komunity (tamtéž, s. 258). Tyto dvě skupiny si nejsou rovny, skupina „my“ 

zabírá privilegovaný prostor, ve kterém mohou definovat ty, kteří spadají do skupiny „oni“. 

Toto rozdělení navíc tuto nerovnost posiluje tím, že ji potvrzuje (Pickering, 2001, s. 73) 

Stereotypy však ze své podstaty nemusí být negativní, mohou totiž usnadňovat orientaci 

ve světě nebo přenášet některé typy poznání mezi generacemi. Člověk totiž není schopen 

chápat realitu v celé její komplexnosti a stereotypy mu pomáhají se v této realitě zorientovat. 

Nicméně je pravda, že určitá klasifikace a následná reprezentace sociálních skupin pomocí 

zobecňujících znaků nesou hodnoty, soudy a předpoklady týkajících se chování a vlastností 

jedinců dané sociální skupiny. Stereotypizace je zdrojem vytváření předsudků a odsudků 

a reprezentuje napětí a mocenské vztahy, které jsou za stereotypy skryty. Obzvláště národní, 

etnické, genderové či třídní stereotypy jsou velice silné (Jirák a Köpplová, 2003, s. 145). 

Setrvalá stereotypní reprezentace určité sociální skupiny založená „(…) na zdůrazňování 

předsudečného pohledu může vyvolávat negativní vnímání těchto aktérů, jejich stigmatizaci, 

případně postupné vyřazení (…) z majoritního proudu společnosti“ (Trampota, 2006, s. 94). 

Stereotypy se podílejí na sociální konstrukci reality a odrážejí vztahy 

mezi jednotlivými sociálními skupinami (Jirák a Köpplová, 2003, s. 146). Médii sdílené 

stereotypy jsou zdrojem informací o společnosti. Stereotypy však nejsou vytvářeny pouze 

médii, ale vznikají také v každodenním životě. Média ale tyto stereotypy posilují a dodávají 

jim na věrohodnosti (Burton a Jirák, 2001, s. 186-187, 190, 193). 

 

1.5 Mediální obsahy zpravodajských serverů 

Pro internetové zpravodajské obsahy platí podobná pravidla jako pro klasické zpravodajství 

v tisku, rozhlase a televizi. Dalo by se říct, že se tyto obsahy odlišují především svojí formou 

(Šmíd, 2001, s. 98). Mediální obsahy ve zpravodajství mají vysokou míru předvídatelnosti, 

stereotypnosti a určité ustálenosti. Většina příjemců těmto obsahům věří, jelikož jim často 

bývá přisuzována neutralita, která je ve skutečnosti nereálná. Zpravodajství je totiž forma 

mediální komunikace, která je stejně jako ostatní mediální produkty nakupována 

a prodávána (Burton a Jirák, 2001, s. 237).  
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Díky zpravodajství se členové dané společnosti mohou dovídat o informacích, které leží 

mimo jejich bezprostřední zkušenost. Tyto zprostředkované poznatky pak mnohdy považují 

za pravdivé (Jirák a Köpplová, 2003, s. 58). Tomu může napomáhat i realističnost, se kterou 

jsou zpravodajské obsahy vytvářeny. Za potenciálně věrohodné jsou považovány vizuální 

obsahy, jako je video či fotografie. Věrohodnosti zpravodajství napomáhá i tvorba obsahů 

podle zaběhlých rutinních postupů, jako jsou typické způsoby zpracování nebo používání 

stejných výrazových prostředků (tamtéž, s. 142-143). Důvěryhodnost bývá posilována i tím, 

že se zpravodajství snaží zprávy prezentovat podle toho, „jak se doopravdy staly“. 

Autentickými výrazovými prostředky bývá užití záběrů z místa děje, přítomnost reportéra 

na místě, užívání expertů nebo například vyjádření statistických údajů pomocí tabulek 

a grafů (Burton a Jirák, 2001, s. 249-250). 

Fowler (1991) zmiňuje, že zpravodajství však není čistým odrazem faktů, jelikož během 

reprezentace aplikuje strukturu společenských hodnot na cokoli, co je reprezentováno. 

Hlavním nástrojem pro aplikaci hodnot je jazyk, neboť jednotlivé formy lingvistického 

vyjádření mají svůj důvod. Konkrétní formulace či větná konstrukce není náhodnou 

alternativou a rozdíly mezi zvolenými a nezvolenými výrazy nesou různé významy založené 

na ideologické odlišnosti (tamtéž, s. 4).  

Původce zpravodajského obsahu prezentuje svoji subjektivní skutečnost s úmyslem 

předat příjemci jistou představu o ní. Média také stále více přizpůsobují výběr a způsob 

reprezentace své komunikační strategii tak, aby co nejvíce zaujmuli příjemce a uspěli na trhu 

v oblasti médií. Proto mají média potřebu co nejvíce uspokojit očekávání svých příjemců 

(Schneiderová, 2015, s. 91). 

Ve zpravodajských redakcích mohou převažovat představitelé určité sociální skupiny, 

kteří při prezentaci aktuálních událostí uplatňují vlastní perspektivu vidění světa. To se může 

projevovat ve způsobu, jakým zobrazují představitele sociálních skupin, ke kterým nepatří. 

Tím pak dochází k polarizaci „my versus oni“ a opakováním identifikujících znaků vzniká 

stereotypní obraz dané skupiny. Zástupci některých sociálních skupin se do zpravodajských 

obsahů dostávají v souvislosti s úzkým spektrem témat či ve velmi omezené míře. Často se 

mluví „o nich“, ale málokdy „s nimi“. Média mají také sklon zobrazovat představitele 

některých minoritních skupin spíše s negativními událostmi. Opakovaná reprezentace 

příslušníků určité sociální skupiny tak vytváří dojem, že právě tato reprezentace je 

pro skupinu typická. Tím může docházet k situační atribuci, kdy jsou atributy situace 

vztahovány na příslušníka dané skupiny (Trampota, 2006, s. 97-98). 
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Mediální obsahy zpravodajství vypovídají o společensky akceptované struktuře světa. 

Zpravodajství pro příjemce konstruuje realitu a přitom mu naznačuje co je „přijatelné“ 

a „nepřijatelné“ (Jirák a Köpplová, 2003, s. 59). Součástí sociální reality jsou významy 

platné v daném diskurzu a též hodnoty převažující ideologie. Zpravodajství sice do jisté míry 

utváří pohled příjemců obsahů na svět, nicméně současně může napomáhat k tomu, aby se 

příjemci učili přistupovat k různým tématům s nadhledem a kriticky uvažovali 

nad hodnotami dané ideologie (Burton a Jirák, 2001, s. 256).  

 

1.5.1 Zpravodajské servery 

Internetová periodika by se dala charakterizovat jako „periodicky obnovované webové 

stránky informačního charakteru“ (Šmíd, 2001, s. 99) a lze ji rozdělit do tří hlavních skupin. 

První takovou skupinu tvoří kopie existujících médií, jejichž originální verze jsou 

na internetu pouze zrcadleny v digitální podobě.  Jako druhou skupinu lze označit 

internetové odnože existujících médií, jejichž verze nejsou zcela totožné s původní verzí, 

jako tomu je v prvním případě. Tato internetová periodika, někdy též označovaná jako 

„on-line suplementy“, přináší nové obsahy a plně využívá multimediálních možností, které 

prostředí internetu umožňuje. Třetí skupinou jsou periodika, která jsou speciálně vytvářena 

pro umístění na internetu a jejichž off-line verze neexistuje (tamtéž, s. 99).  

Internetovou periodiku mohou vytvářet amatéři i profesionálové. Skutečná internetová 

žurnalistika se od amatérských žurnalistických obsahů liší naplněním obecných požadavků 

kladených na zpravodajství. Od toho se žádá, aby příjemci zprostředkovávalo srozumitelnou 

a přehlednou formou aktuální a podstatné informace o dění ve světě, a aby tyto informace 

byly co nejvíce v souladu se skutečností, ověřené a bez záměrného zkreslování původcem 

takovéhoto zpravodajského obsahu (tamtéž, s. 99-100). 

Některé zpravodajské servery se zařadily mezi masově užívaná média, jelikož jejich 

komunikace směřuje od jednoho zdroje k publiku skládajícímu se z velkého množství lidí 

(Jirák a Köpplová, 2003, s. 21-22). To, že se některé zpravodajské servery stanou masovými 

médii určuje širší komunikační kontext, ve kterém hraje důležitou roli téma šířeného 

zpravodajského obsahu, veřejný charakter obsahu, periodicita, aktualizace či návštěvnost 

daného serveru (Šmíd, 2001, s. 99).  

Internetový přenos, stejně jako satelitní přenos, umožňuje příjemcům zpravodajského 

obsahu získat okamžitý přístup k informacím, které jim jsou prostorově vzdálená (Jirák 

a Köpplová, 2003, s. 37). Uživatel zpravodajského serveru má však daleko větší možnost 
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výběru, kam se z dané webové stránky poté vydá pomocí „hyperlinků“, které jsou v rámci 

stránky příjemci nabízeny (tamtéž, s. 93). Této interaktivity ostatní média dosahují obtížně 

a jen zřídka. Mezi interaktivní nástroje, které obohacují zpravodajské servery, patří například 

možnost okamžité zpětné vazby na zveřejněný obsah, a to prostřednictvím elektronické 

pošty nebo diskuse nad článkem. Takovéto ohlasy se mohou stát doplňkem zpravodajského 

obsahu. Dalším interaktivním nástrojem může být ohodnocení publikovaného obsahu 

například pomocí bodové stupnice nebo možnost sdílet materiál s dalšími uživateli internetu 

(Šmíd, 2001, s. 105). 

Servery se snaží vydat článek dříve než konkurence, třeba jen o pár minut. Takovýto 

časový tlak často může zapříčinit, že je zpráva v důsledku nedbalosti redakční úpravy 

vydána s pravopisnými či věcnými chybami. To však nemá tak vážné důsledky jako 

u tradičních médií, jelikož články na zpravodajských serverech mohou být v případě potřeby 

kdykoliv aktualizovány a příjemce nemusí ani poznat, které části byly upraveny (Reifová, 

2004, s. 325). Ta periodika, která pohotově a průběžně aktualizují vydávané zpravodajské 

obsahy, nabízejí pravdivé a ověřené informace a kvalitně a profesionálně spravují své 

webové stránky, mají šanci uspět u příjemců, a tím se stát jejich doplňkovým a někdy 

i hlavním zdrojem informací o dění ve světě (Šmíd, 2001, s. 107). 

 

1.5.2 Příjemci obsahů zpravodajských serverů a diskusní fórum 

Příjemci obsahů zpravodajských serverů by se též dali označit termínem „publikum“, jehož 

jedním z možných výkladů je označení pro uživatele nějakého média (Jirák a Köpplová, 

2003, s. 86). Publikum přijímá dané mediální obsahy a vykládá si je různým způsobem. 

Do procesu individuální interpretace významů se promítá společenský kontext, intelekt 

příjemce, jeho předchozí zkušenost s prezentovaným tématem nebo i momentální duševní 

rozpoložení příjemce (tamtéž, s. 108-109).  

O příjemcích obsahů zpravodajských serverů můžeme též hovořit jako o interaktivním 

publiku. Příjemce aktivně vstupuje do procesu komunikace, má možnost vybírat si mediální 

obsahy, které bude číst, prověřuje si informace, může s mediovanými obsahy nesouhlasit 

a odmítnout je. Dochází tak k fragmentaci neboli dělení publika podle preferovaného obsahu 

(tamtéž, s. 95, 97). Příjemci se také různými aktivitami mohou podílet na utváření 

mediálních obsahů (Schneiderová, 2015, s. 91-92). 

Zpravodajské servery nabízejí několik interaktivních prvků, kterými se příjemci daných 

zpravodajských obsahů mohou zapojit do vytváření obsahů. Těchto interaktivních prvků 



 

24 

však využívá jen menší část publika. Populárním prvkem bývají nejrůznější diskusní fóra, 

které příjemcům daných mediálních obsahů umožňují se k tématu vyjádřit 

a reagovat i na komentáře jiných přispěvatelů (Šmíd, 2001, s. 105-106). „Tato diskusní fóra 

mají často své pravidelné návštěvníky a přispěvatele, kteří se vzájemně „znají“. Slouží tedy 

jako jakási „kavárna“ k popovídání nad ranními novinami“ (Reifová, 2004, s. 325). Některé 

komentáře mohou také upozorňovat na nepřesnosti v komentovaném obsahu či mohou 

doplnit chybějící informaci (tamtéž, s. 326). Každý příjemce disponuje vlastní žitou 

zkušeností a nějakou mediovanou zkušeností získávanou pomocí médií. Příjemce tyto dvě 

zkušenosti mezi sebou poměřuje. Pokud má o něčem pochybnosti, může v zájmu ujasnění si 

svých vlastních postojů preferovat postoje tzv. názorových vůdců, například přátel (Jirák 

a Köpplová, 2003, s. 112-113). V prostředí diskusních fór může také docházet k jevu, který 

nazýváme „spirála mlčení“. U kontroverzních témat mohou mít příjemci strach z izolace, 

pokud by se jejich názory odlišovali od převažujících názorů společnosti. Pokud má příjemce 

pocit, že jeho názor na danou problematiku převažuje, vyjadřuje se o něm volně 

a beze strachu. V případě, že se příjemce se svým názorem cítí v menšině, může mít tendenci 

být ve svém vyjadřování opatrnějším. Může také dojít k tomu, že některé názory z debaty 

zcela vymizí (Reifová, 2004, s. 231-232). 
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2 Stigmatizace schizofrenie 

V této kapitole se zaměříme na ústřední problematiku této diplomové práce, tedy 

stigmatizaci schizofrenie. Nejprve objasníme pojmy stigma a stigmatizace a taktéž 

definujeme schizofrenii z lékařského hlediska. Stručně popíšeme, jak se historicky vyvíjelo 

postavení osob se schizofrenií ve společnosti, což nám pomůže pochopit, proč je 

schizofrenie stigmatizovaná i dnes. Zároveň tak zkoumanou problematiku uvedeme 

do širšího sociálního kontextu. Poté zmíníme, jak je tato duševní porucha stigmatizována 

v současnosti a jaké stereotypy ohledně schizofrenie momentálně panují. Shrneme důsledky 

stigmatizace, díky čemuž zjistíme, proč je důležité nemoc destigmatizovat. Na závěr této 

kapitoly uvedeme projekty aktuálně probíhající v České republice, které se snaží schizofrenii 

a duševní poruchy obecně destigmatizovat – zbavit stigmatu. Zejména se zaměříme na 

příručku pro média Media Guide (NÚDZ, 2019), kterou během posledních pár let vytvořil 

Národní ústav duševního zdraví, a jejímž cílem je edukovat žurnalisty v ohledu informování 

o duševních poruchách. Doporučení plynoucí z tohoto destigmatizačního materiálu mohou 

posloužit k přesnější analýze zkoumaných článků. 

 

2.1 Stigma a stigmatizace 

Slovo stigma pochází z řečtiny a jeho překlad by mohl být „znak nebo stopa, která nese 

svědectví“ (Ocisková a Praško, 2015, s. 11). V antice tímto termínem označovali znaky 

vyřezávané či vpalované do těla, které znamenaly cosi neobvyklého a špatného 

a upozorňovaly na morální status jeho nositele, jemuž by se okolí mělo stranit. Později tento 

termín odkazoval k tělesným znakům svatosti (Goffman, 2003, s. 9), v dobách honů 

na čarodějnice to byla znaménka nebo bradavice odkazující ke spolčení se s ďáblem 

a z lékařského hlediska byly jako stigma shledávány tělesné známky upozorňující 

na nakažlivou nemoc nositele. Takto byli jedinci ohrožující společnost rozpoznáváni 

a izolováni (Ocisková & Praško, 2015, s. 11). 

Goffman (2003) termínem stigma označuje „silně diskreditující atribut“, podle něj je to 

určitá „nežádoucí odlišnost“, kterou se osoba nesoucí stigma odchyluje od „normálu“. Pokud 

je nežádoucí odlišnost na první pohled zřejmá, můžeme o osobě s příslušným stigmatem 

hovořit jako o osobě „diskreditované“. Pokud odlišnost na první pohled zřejmá není, osoba 

s takovýmto typem stigmatu je považována za osobu „diskreditovatelnou“. Tato osoba se 

může stát osobou „diskreditovanou“ v případě, že diskreditující odlišnost vyjde najevo. 
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S diskreditujícím atributem je totiž spojený negativní stereotyp. Stigmatizované osobě 

přisuzujeme určitý charakter, většinou negativní povahy. Můžeme ji vnímat jako osobu 

špatnou, nebezpečnou nebo slabou. Takovéto přisouzení vlastností bychom měli označovat 

jako „virtuální sociální identitu“, která nemusí být identická se „skutečnou sociální 

identitou“ jedince. Goffman (2003) také tvrdí, že společnost si stigmatizací ospravedlňuje 

své chování vůči stigmatizovaným osobám. Společnost vytváří „teorii stigmatu“, což lze 

chápat jako ideologii, která vysvětluje méněcennost a nebezpečnost osoby se stigmatem. 

Používá stigmatizující jazyk, ve kterém výrazy jako například „mrzák, bastard a imbecil“ 

jsou metaforami mnohdy užívanými v běžném hovoru bez zamyšlení se nad jejich původním 

významem. Osoby nesoucí stigma bývají diskriminovány a jejich životní šance jsou tak 

snižovány (Goffman, 2003, s. 10-13). 

Stigma jako určitý „znehodnocující přívlastek“ je spojováno s historicky vleklými 

předsudky ohledně rasy, etnicity, pohlaví, sociálního statusu, národnosti či sexuální 

orientace daného jedince. Nemoc je běžně určitý druh odlišnosti, jejíž nositel nebývá činěn 

odpovědným a sankciován za tuto odlišnost. Výjimku však tvoří historicky stigmatizované 

nemoci jako jsou lepra, tuberkulóza, pohlavní choroby, a hlavně psychické poruchy, 

u kterých odchylné chování může pro okolí vyjadřovat určitý stupeň ohrožení. Stigmatizace 

je potom proces, při kterém společnost přisuzuje negativní význam danému atributu. 

Při tomto procesu nejprve dochází ke značkování nebo též „nálepkovací reakci“, během 

které je odlišnost zaznamenána a osobě s odlišností přisouzena určitá nálepka. Na laické 

úrovni mohou být používány nálepky jako je „blázen“, na odborné úrovni to jsou zase 

diagnostické nálepky. Nálepka je spojená s příslušným stereotypem a dochází tak k rozlišení 

na „my“ a „oni“. Některé stereotypy mohou mít i pozitivní důsledky, mezi které patří 

například soucit, ochrana jedince nebo kladení menších nároků na výkon daného jedince. 

Častější však bývají důsledky negativní. Stigmatizovaní jedinci tak mohou být zneváženi, 

odmítnuti nebo vyloučeni a v důsledku toho i dále diskriminováni ze strany společnosti – 

mohou být trestáni, vystaveni posměchu či jiným odmítavým reakcím a jejich práva mohou 

být omezována a odnímána (Ocisková a Praško, 2015, s. 21-25). 

 

2.2 Co je schizofrenie 

Jednou z příčin stigmatizace schizofrenie je neinformovanost ohledně tohoto duševního 

onemocnění. Termín schizofrenie v lidech často mylně evokuje představu nevyzpytatelného 
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a nebezpečného člověka, ve kterém se ukrývají střídavě dvě rozdílné osobnosti, a ani jedna 

osobnost neví, co dělá ta druhá. Podobně jako tomu bylo v případě literární postavy 

Dr. Jekylla a pana Hyda. (Bankovská Motlová a Španiel, 2017, s. 12).  

Libiger (1990) schizofrenii popisuje následovně: „Schizofrenie je onemocnění 

vyznačující se změnou vztahu ke skutečnosti, vedoucí k deformaci prožívání a chování 

a ke změně osobnostních charakteristik. To je doprovázeno i změnami v sociálních vztazích, 

v pracovní a lidské kompetenci v daném systému vztahů“ (Libiger, 1990, s. 21). Toto 

závažné psychotické onemocnění mívá začátek v pubertě nebo v rané dospělosti a vyskytuje 

se ve všech populacích na světě. U této psychózy je především narušená „selektivita 

vnímání“, kterou se mozek zdravého jedince přirozeně brání přetížení nedůležitými 

informacemi. Pacient se schizofrenií vnímá všechno, snaží se v nastalém zmatku vytvořit si 

jakýsi systém a v tomto systému všem věcem přiřadí svůj vlastní význam, který se zdravému 

člověku jeví jako bludný (Ocisková a Praško, 2015, s. 45-46). 

Schizofrenní symptomy se dělí na pozitivní a negativní.  Pozitivními symptomy jsou 

například halucinace, bludy, ozvučování myšlenek4 a dezorganizace řeči. Negativními 

symptomy bývají afektivní otupění, chudost řeči, zárazy, latence při odpovědi, apatie, 

sociální stažení nebo neschopnost prožívat radost (Bankovská Motlová a Španiel, 2017, 

s. 16-22). Všechny tyto symptomy sice značí narušené duševní funkce, nejsou však 

specifické jenom pro schizofrenii. Mohou totiž značit symptomy i jiných duševních 

onemocnění a ojediněle se objevují i ve zdravé populaci (Raboch a Zvolský, 2001, s. 227). 

Schizofrenie má také několik subtypů. Rozlišujeme paranoidní schizofrenii, hebefrenní 

schizofrenii, katatonní schizofrenii, simplexní schizofrenii, nediferencovanou schizofrenii, 

postschizofrenní deprese a reziduální schizofrenii (Ocisková a Praško, 2015, s. 48-52). 

Velmi častou diagnózou bývá také schizoafektivní porucha, která je především epizodická. 

Tato diagnóza bývá učiněna na začátku onemocnění a při nedostatku informací (Raboch 

a Zvolský, 2001, s. 240). Rozdělení schizofrenie na výše uvedené subtypy však není 

všeříkající, neboť jednotlivé formy psychózy nemívají zcela vyhraněnou podobu a též 

u jednotlivých pacientů nelze vždy rozpoznat jasné ohraničení specifickými symptomy 

(Libiger, 1990, s. 91).  

Toto psychotické onemocnění je úzce spojeno s chemickou dysbalancí dopaminu 

v mozku. Příčinami vzniku schizofrenie u daného jedince mohou být faktory jako genetické 

 
4 Pokud zdravá osoba přemýšlí, je to jako by své myšlenky slyšela, ale beze zvuku. Osoba se schizofrenií 

však může mít pocit, že jsou její myšlenky ozvučené (Bankovská Motlová, 2017, s. 16). 
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předpoklady, komplikace v těhotenství a při porodu, traumatické zážitky v dětství, nemoc, 

stresující dospívání či zkušenost s drogou. Neví se však, zda existuje nějaký jeden 

dostačující a nezbytný faktor (Raboch a Zvolský, 2001, s. 242-243). 

Schizofrenie je poměrně časté onemocnění. Většinou se uvádí, že její výskyt v populaci 

je asi 1 %. Bylo ovšem zjištěno, že incidence schizofrenie se liší mezi jednotlivými 

geografickými oblastmi a vyšší výskyt bývá ve městech než na venkově. Postihuje více muže 

než ženy, a to v poměru 1,4 : 1. V České republice například v roce 2013 zapříčinily 

onemocnění schizofrenního okruhu 11 057 hospitalizací. Konkrétně schizofrenie byla 

příčinou 6 350 hospitalizací. V tom samém roce se ambulantně léčilo se schizofrenií celkem 

48 603 pacientů (Bankovská Motlová a Španiel, 2017, s. 34-35). 

Psychóza může snižovat nebo i zcela snížit schopnost nemocného dlouhodobě 

a soustavně vykonávat některé pracovní činnosti. Takovíto pacienti musejí čerpat finanční 

prostředky sociální péče. Taktéž mohou selhávat v běžných sociálních situacích a aktivitách. 

Může pro ně být složité navázat přátelský či intimní vztah. U osob se schizofrenií bývá také 

vyšší riziko suicidia. Důsledky tohoto závažného onemocnění však pociťuje nejen samotný 

pacient nebo jeho blízké okolí, ale i celá společnost (Ocisková a Praško, 2015, s. 45-46, 48). 

Není to však katastrofické a zcela nevyléčitelné onemocnění, jak často tvrdí laická 

veřejnost, jejíž názor mají někdy tendenci přejímat někteří profesionální psychiatři i lékaři 

jiných oborů. Díky pokroku terapie se nemocní schizofrenní psychózou mohou vyléčit a vést 

plnohodnotný život. K tomu je ale potřeba spolupráce jak lékaře, tak pacienta (Libiger, 1990, 

s. 86, 90). Nejdůležitější je farmakoterapie antipsychotiky, která bývá doplňována 

psychoterapeutickou intervencí (Ocisková a Praško, 2015, s. 48). 

 

2.3 Historický vývoj postoje schizofrenie ve společnosti 

Stigmatizace schizofrenie, a i ostatních duševních onemocnění, je historicky hluboce 

zakořeněná v naší kultuře. Pojmem schizofrenie se toto onemocnění začalo označovat 

až ve 20. století, do té doby byla tato psychóza veskrze vnímána jako projevy „šílenství“. 

Abychom popsali, jakým způsobem se měnil postoj společnosti ke schizofrenii, budeme se 

muset zprvu zaměřit na postavení duševních onemocnění obecně. 

V antice byla dezorientace postiženého, vytržení ze skutečnosti či jednání , které 

ohrožovalo okolí, a tudíž celou společnost, vnímány jako posedlost zlými duchy. Takovíto 

zřejmě psychicky nemocní jedinci bývali spoutáni a internováni doma u jeho příbuzných. 
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V některých případech byli zavíráni do vězení, trestáni na pranýři či kamenováni. 

Nenapravitelné zuřivce a maniaky mohlo také čekat vyobcování z lidské společnosti, 

po kterém vyobcovaným nezbývalo nic jiného než potulovat se po neobydlené krajině. 

Někdy také duševně chorý sehrával roli obětního beránka v prastarém rituálu „farmakos“, 

který měl očistit obec od zla a hříchu. Tento rituál nemusel nutně končit smrtí, někdy se 

provádělo například plivání pod nohy nemocného (Černoušek, 1994, s. 45-47). Již v té době 

však probíhaly i první studie duševních chorob. O jednu z prvních klasifikací se zasloužil 

Hippokrates5, který odmítal přijmout posedlost zlým duchem u nemocných jedinců. Duševní 

choroby rozdělil pomocí základních korespondujících tělesných tekutin na phrantis, manii, 

melancholii, epilepsii, hysterii a skýtskou nemoc (tamtéž, s. 178).  

Ve středověku, kdy došlo k úpadku vědy a k posílení moci církve, však stále přetrvávaly 

představy o tom, že jsou osoby s duševním onemocněním posedlí zlými duchy nebo ďáblem. 

Psychická porucha byla považována za trest boží a bylo s ní tak i nakládáno. Nemocní byli 

vězněni, mučeni, přikováváni řetězy a podstupovali vymítání ďábla. Mnoho z nich bylo 

upáleno v procesech s čarodějnicemi, které trvaly od 15. do 18. století (Ocisková a Praško, 

2015, s. 13) Ojediněle se však vyskytly i učenci, kteří proti takovémuto démonologickému 

pojetí duševních chorob, například Johann Weyer, který v polovině 16. století publikoval 

knihu s názvem O úkladech démonů (Černoušek, 1994, s. 38). 

Ovšem způsobů, jak nakládat s osobami duševně nemocnými byla ve středověku i poté 

v renesanci celá řada. Často docházelo k izolaci nemocných od společnosti, u zuřivých 

jedinců k tomu docházelo pomocí tzv. klece bláznů (tamtéž, s. 44-45). V Německu 

existovaly „lodě bláznů“, které se s duševně nemocnými plavily od města k městu 

a neohrožovaly tak vážené měšťany (Foucault, 1994, s. 9). Podle Foucaulta (1994) bylo 

vyobcování zakotveno ve strukturách společnosti po zkušenosti s leprou, která se objevila 

na konci středověku (tamtéž, s. 8).  

V 17. století, kdy vznikal měšťanský svět byla zahálka největší neřestí. Všichni ti, kteří 

nebyli schopní podílet se na výrobě, na oběhu a akumulaci bohatství byli zavíráni 

do internačních ústavů. V takovýchto institucích se ocitli duševně choří, pohlavně nemocní, 

tuláci, prostopášníci, zločinci a další vyvrženci ze společnosti (Foucault, 1999, s. 86-87).  

Existovaly i o něco málo pozitivnější interpretace duševních chorob. Osobám duševně 

chorým bylo společností dovoleno říkat pravdu stejně jako dětem a lidem pod vlivem 

alkoholu (Černoušek, 1994, s. 42). Někteří lidé navíc věřili, že existuje určitý druh vědění, 

 
5 460-377 př. Kr. 
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který je zdravé mysli skrytý, avšak duševně nemocní k takovému osvícenému vědění měli 

přístup. Představa, že „šílenství“ poskytuje klíč k mystickému vědění a k pravdě se zrcadlila 

i v literárním umění, například v Erasmově díle Chvála bláznivosti6, v Shakespearových 

dramatech, v Cervantesově Důmyslném rytíři Donu Quijotovi de la Mancha, 

u Dostojevského a Tolstého v postavách svatých „bláznů“. Tyto myšlenky se objevovali 

i v pozdním 20. století v pracích některých psychiatrů (Scull, 2019, s. 40).  

Postupně se začalo k „šílenství“ více přistupovat jako k nemoci a hledaly se různé 

způsoby léčby. Od konce 17. století byla nejpoužívanějším terapeutickým prostředkem 

vodoléčba. Duševně nemocný seděl připoután na židli a na hlavu mu odkapávala ledová 

tekutina nebo byl pozadu vhazován do ledové vody (Černoušek, 1994, s. 107). Šoková 

terapie se používala již ve staré Indii, kde k tomu využívali cvičeného slona, který předstíral 

útok na nemocného, nebo také uštknutí jedovatým hadem, který byl zbaven jedovatých zubů. 

Dokonce ani pozdější elektrošoková nebyla zcela novinkou. Kolem roku 47 n.l. jistý římský 

lékař léčil duševní choroby přikládáním elektrického rejnoka na čelo a temeno hlavy 

nemocných (tamtéž, s. 99-100). V 17. a 18. století byly ozdravující účinky shledávány 

v běhu a chůzi. Někdy byl duševně chorý jedinec přivazován k rotující mašině, u které bylo 

možné regulovat rychlost otáčení a která umožňovala centrifugaci jedince (tamtéž, s. 109).  

Zavírání pomatenců do klecí a poněkud nehumánní přístup k léčbě si společnost 

ospravedlňovala zvířeckostí chorých. Takovíto lidé pozbyli rozum, kterým se člověk 

odlišuje od zvířat. Duševní nemoc byla projevem animality a nemocní byli veřejně 

vystavováni na odiv veřejnosti. Ještě v roce 1815 panoval v anglickém blázinci Bedlamu 

zvyk vystavovat každou neděli choré na podiv zájemců (tamtéž, s. 72). 

Na konci 19. století schizofrenie spadala pod skupinu onemocnění zvaných „dementia 

praecox“ neboli předčasné demence, do této skupiny ji zařadil německý psychiatr Emil 

Kraepelin. Termín „dementia praecox“ pak v roce 1911 nahradil švýcarský psychiatr Eugen 

Bleuler pojmem schizofrenie a posal také některé základní symptomy. Název odvodil 

podle rozštěpu psychických funkcí, cože je důležitá vlastnost skupiny těchto onemocnění 

(Libiger, 1990, s. 14-15) Jeho syn Manfred Bleuler pak popsal schopnost pacientů s tímto 

onemocněním chovat se a prožívat situace podle nesourodých scénářů jako „podvojné 

účetnictví“. V průběhu 20. století probíhaly různé studie k určení konkrétních symptomů 

důležitých pro diagnostiku schizofrenie, nejdůležitější z nich bylo popsání tzv. symptomů 

 
6 První český překlad nechal pořídit Řehoř Hrubý z Jelení roku 1513. Toto filozofické dílo předznamenává 

sociologii duševních chorob (Černoušek, 1994, s. 42). 
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prvního řádu německým psychiatrem Kurtem Schneiderem (Raboch a Zvolský, 2001, s. 228-

229). V roce 1935 pro pacienty se schizofrenií zavedla léčba elektrickými šoky. Až někdy 

během 60. let se začala pro léčbu schizofrenie používat první antipsychotika. Ty však měla 

jako vedlejší účinek navození svalové ztuhlosti. Od počátku 90. let se v léčbě schizofrenie 

prosazují antipsychotika druhé generace, které nezpůsobují tyto parkinsonské příznaky 

(tamtéž, s. 245-247). 

  

2.4 Současná stigmatizace schizofrenie 

Odlišné chování lidí s psychózou bývá z pohledu ostatních lidí vnímáno jako zvláštní, 

bizarní a někdy až nepochopitelné (Ocisková a Praško, 2015, s. 43). Schizofrenie je 

asociována s negativními stereotypy, které lidé mnohdy slýchávají od časného dětství. 

Vzpomeňme na úsloví jako „blázen“, „schíza“ nebo „psychouš“, která značí někoho, 

kdo má nižší hodnotu než ostatní a zaslouží si odsouzení. Takováto přesvědčení bývají 

posilována běžným vyprávěním mezi lidmi, médii a také například vtipy o bláznech (tamtéž, 

s. 23).  Společnost má sklony vnímat nemocné se schizofrenií jako osoby nespolehlivé, 

nezodpovědné, nepředvídatelné, neschopné, nebezpečné a hodné dlouhodobé ústavní péče 

(tamtéž, s. 56). Takovéto negativní postoje mohou zaujímat i někteří odborníci, jejichž 

chování se vůči nemocným může projevovat přezíráním, pohrdání a znevažováním 

(tamtéž, s. 52).  

Schizofrenie je snad nejvíce stigmatizovanou duševní poruchou. V roce 2004 byl 

uskutečněn výzkum veřejného mínění DEMA, který zkoumal názory široké veřejnosti 

na schizofrenii. Z výsledků vyplynulo, že 57 % české populace nemá o nemoci dostatek 

informací, 55 % se nikdy osobně nepotkalo s osobou se schizofrenií, 36 % předpokládá, 

že s touto nemocí není možné vést normální život a pracovat, podle 21 % by měli být takto 

diagnostikované osoby umístěny do psychiatrických léčeben a 43 % Čechů se domnívá, že 

lidé se schizofrenií jsou nebezpeční a násilničtí jedinci (Janoušková a Winkler, 2015, s. 33).  

Pro veřejnost jsou zdrojem informací o schizofrenii především média. Ta mívají 

tendenci prezentovat schizofrenii negativně a tím přispívat k její stigmatizaci (Ocisková 

a Praško, 2015, s. 33). Nawková (2012) společně se svým výzkumným týmem provedla 

komparativní studii popisující mediální obsahy o psychických poruchách v českých, 

slovenských a chorvatských tištěných médiích. V České republice to byla šestice 

nejčtenějších deníků a týdeníků – Blesk, MF Dnes, Právo, Aha!, Lidové noviny a Šíp. 
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Během náhodně vybraných pěti týdnů v roce 2007 bylo v těchto médiích zaznamenáno 

celkem 203 článků, z nichž 15 % zmiňovalo psychotické poruchy. V 81 % článků 

pojednávajících o psychotických poruchách bylo zmíněno agresivní jednání. Schizofrenie 

byla nejčastěji zmiňována v kontextu spáchání vraždy a to ve 40 % článků (Nawková, 2012). 

Podle jedné metaanalýzy (Fazel a kol., 2009), která srovnávala 20 předchozích studií 

věnujících se souvislostem mezi schizofrenií a vraždami, bylo riziko dopuštění se vraždy 

u lidí se schizofrenií 0,3 %. V porovnání s 0,02% rizikem v populaci obecně, je to sice větší 

riziko, ale stále relativně nízké. Zajímavým zjištěním však bylo, že riziko násilí u jedinců se 

schizofrenií, kteří užívají návykové látky, se neliší od rizika násilí u jedinců s diagnózami 

poruch užívání návykových látek. Large se svými kolegy (2009) tvrdí, že míry vražd 

osobami s diagnózou schizofrenie jsou v korelaci s mírami celkového počtu vražd. 

Upozorňují na to, že opatřeními k prevenci vražd osobami se schizofrenií by měla být nejen 

optimální léčba, ale též by měla být věnována pozornost faktorům, o nichž je známo, že jsou 

spojeny s vyšší mírou vražd obecně, jako je sociální deprivace, zneužívání návykových látek 

a dostupnost zbraní.  

Jedním z důvodů, proč je schizofrenie v médiích zobrazována v souvislosti 

s kriminalitou a nezmiňují se již o tom, že takový jev je poměrně vzácný, může být snaha 

zalíbit se svým čtenářům, posluchačům či divákům. Je jednodušší vyjadřovat a tím pádem 

i zesilovat postoje, které jsou ve veřejnosti více rozšířené, než takové postoje měnit 

(Ocisková a Praško, 2015, s. 57-58). 

 

2.5 Důsledky stigmatizace schizofrenie 

Diagnóza schizofrenie s sebou tedy nese stigma této nemoci. Pacienti, kterým byla 

schizofrenie diagnostikována, se často nedokážou smířit se vžitou představou společnosti, 

že je jejich nemoc nevyléčitelná, že mohou být potenciálně nebezpeční pro okolí a že patří 

do „blázince“. Podle této představy by se měli vzdát své autonomie, rezignovat na své vidění 

reality a přijmout, že budou považování za nedůvěryhodné a nevypočitatelné osoby. 

Stigmatizace schizofrenie tak bere nemocným jejich sebedůvěru a zhoršuje jejich uplatnění 

v životě. V komunikaci pak bývají opatrní a vyhýbaví, nedůvěřiví ke svému okolí 

a vztahovační. Tyto pocity mohou umocňovat některé z příznaků nemoci, jako je 

vztahovačnost a perzekuční bludy7. To může bránit nastolení důvěry mezi nemocným a jeho 

 
7 Osoba se schizofrenií může mít pocit, že ji někdo sleduje nebo jí chce někdo ublížit. 
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psychiatrem a zhoršovat tak spolupráci při braní léků. Stigma také vede ke strachu, což je 

zdroj psychické zátěže, která může zhoršit zdravotní stav pacienta (Raboch a Zvolský, 2001, 

s. 245). Stigmatizace duševní nemoci může také způsobit to, že ze strachu z předsudků 

pacient nevyhledá včas odbornou pomoc a k psychiatrovi se dostane až v situaci, kdy je jeho 

chování velice nápadné a pro okolí ohrožující (Ocisková a Praško, 2015, s. 29). Negativní 

vnímání psychiatrických diagnóz také odráží i preference v alokaci veřejných financí. 

Příspěvky na léčbu méně stigmatizovaných nemocí jako jsou například rakovina 

a kardiovaskulární choroby bývají preferovanější, než na léčbu stigmatizovaných nemocí 

jako jsou deprese či schizofrenie (Medical Tribune, 2018, s. D2). Stigmatizace může být 

také důvodem vyšší suicidality u jedinců se schizofrenií. Pouhých 80 % osob se schizofrenií 

umírá přirozenou smrtí, například ve srovnání s 97 % běžné populace. Průměrná délka života 

mužů se schizofrenií bývá o 20 let nižší a u žen o 15 let nižší, než je běžná průměrná délka 

života. Pokud by taková míra úmrtnosti zasáhla skupinu lidí s méně stigmatizovanou 

charakteristikou, lze se domnívat, že by na tento problém bylo více poukazováno. Léčba 

stigmatizovaných duševních nemocí však bývá méně důkladná a efektivní, což lze 

považovat za formu strukturální diskriminace (Thornicroft, 2011). Také podle rozhovoru pro 

Medical Tribune (2018) s profesorem Georgem Schomerusem nediskriminují jenom lidé, 

ale též struktura. Diskriminace může být evidentní například v rozdílnosti systému pro léčbu 

závislostí a systému pro léčbu schizofrenie8. Strukturální stigmatizace je rozdílná v různých 

geografických oblastech a v různých kulturách (tamtéž, s. D2).  

  

2.6 Destigmatizační aktivity v ČR 

Stigmatizace schizofrenie má negativní dopady na průběh onemocnění u jednotlivých 

pacientů a v mnoha směrech zhoršuje léčbu. Proto je velice důležité snažit se duševní 

onemocnění zbavit stigmatu – destigmatizovat. Destigmatizaci přisuzuje velký význam také 

Světová psychiatrická asociace (Ocisková a Praško, 2015, s. 64). To je ovšem obtížný úkol, 

neboť je třeba změnit stereotyp osoby se schizofrenií tak, aby nebyla společensky izolována 

nebo sankciována. Svůj negativní postoj ke schizofrenii musí změnit rodina, přátelé, 

zaměstnavatel, spolupracovníci, sousedé, zdravotníci, sociální pracovníci, samotní pacienti, 

kteří mohou mít tendenci sebestigmatizovat, a mnoho dalších (tamtéž, s. 74). 

Jedním ze způsobů, jak schizofrenii destigmatizovat, by mohla být změna názvu. 

 
8 Rozdílnost může být shledána například v dostupnosti terénních služeb v dané lokalitě. 
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V tomto směru je průkopníkem Japonsko, kde původní název „Seishin-Bunretsu-Byo“, 

jehož význam byl v podstatě shodný s již zmiňovanou konepcí „Dementia praecox“, 

přejmenovali na „Togo Shitcho Sho“, což je v překladu „porucha integrace“. Tato nová 

formulace byla definována jako vyléčitelné onemocnění za předpokladu využití moderní 

farmakoterapie a určitých psychosociálních postupů. S novým pojmem je podstatně méně 

asociována kriminalita jedinců se schizofrenií, než byla spojována s původním 

stigmatizujícím pojmem. Je však otázkou, zda se nový pojem stane také stigmatizujícím, 

až se více rozšíří (Bankovská Motlová a Španiel, 2017, s. 13-14). Samotné přejmenování 

totiž nemusí ovlivnit zobrazování schizofrenie v médiích. Navíc v zemích, kde došlo 

k přejmenování schizofrenie, se sice objevilo zlepšení v chování lidí k osobám 

se schizofrenií a také došlo k častějšímu sdělování této diagnózy pacientům, nicméně 

výsledky studií ze zemí, kde k přejmenování schizofrenie nedošlo, jsou velice 

nekonzistentní a je zapotřebí dalších výzkumů, které by mohly dosvědčit či vyvrátit pozitivní 

dopady přejmenování schizofrenie (Yamaguchi a kol., 2017). 

V České republice v současnosti probíhá reforma péče o duševní zdraví a jednou z jejích 

priorit je právě destigmatizace duševních onemocnění. Součástí reformy je projekt 

Destigmatizace, který je realizován Národním ústavem duševního zdraví od září 2017 

do srpna 2022. Cílem projektu je vytvářet a implementovat vzdělávací programy 

pro pacienty s duševním onemocněním, jejich rodinu, zdravotníky, sociální pracovníky 

a veřejnou správu. Vznikla také Iniciativa NA ROVINU, která na rovinu hovoří o duševních 

onemocněních, upozorňuje na rovnou důležitost duševního zdraví a fyzického zdraví, dává 

do jedné roviny práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním a práva ostatních lidí 

a snaží se vyrovnávat vztah mezi odborníky a pacienty. V rámci této iniciativy byl vytvořen 

Destigmatizační manuál pro veřejnost a Media Guide9 pro média (MZČR, 2019). 

Dochází také k nárůstu dalších programů, které se zaměřují na destigmatizací duševních 

onemocnění. Jsou realizovány různé mediální kampaně, semináře, točí se dokumentární 

filmy, videospoty, vznikají webové stránky a letáky šířící osvětu této problematiky. 

Mezi destigmatizační projekty patří například festival Mezi Ploty, Projekt SPOLU, tvorba 

filmařského a žurnalistického týmu Studio 27 „zaostřeno na duši“, kampaň Nevypusť duši, 

Týdny pro duševní zdraví, projekt Čistá duše, program pro školy Blázníš? No a!, webové 

stránky Stopstigma, projekt Destigmatizace a portál mujmindset.cz.  

 
9 Více se těmto materiálům věnujeme v následující podkapitole. 
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2.6.1 Media Guide a StigmaWatch 

Média hrají v otázce destigmatizace důležitou roli. Národní ústav duševního zdraví vydal 

Destigmatizační manuál (NÚDZ, 2018), který je určen pro organizace, instituce, firmy 

i jednotlivce. Na stejném principu destigmatizace byl zhotoven i Media Guide (NÚDZ, 

2019), který má sloužit novinářům, redaktorům, editorům, reportérům, ale i studentům 

žurnalistiky. Na Media Guide navázal projekt StigmaWatch, který si dává za úkol sledovat 

stigmatizující obsahy v českých médiích a upozorňovat na to jejich autory. Tento projekt 

funguje na dobrovolnické bázi. Pokud dobrovolník zaznamená stigmatizující obsah, 

informuje o tom pomocí online formuláře nebo emailem správce StigmaWatch. Autorovi 

obsahu je následně zaslána konstruktivní zpětná vazba a doporučení do budoucna s odkazem 

na destigmatizační materiál Media Guide. StigmaWatch neupozorňují pouze na negativní 

zobrazení duševních onemocnění, ale snaží se povzbudit i ty novináře, jejichž obsahy jsou 

zpracovány kvalitně (NÚDZ, 2017). Media Guide (NÚDZ, 2019) vznikl na základě českých 

i zahraničních studií a na jeho přípravě se podíleli odborníci z řad lékařů i novinářů, ale také 

samotní pacienti se zkušeností s duševním onemocněním. Nabízí tipy, jak citlivě 

a zodpovědně informovat o duševních nemocech, jak vést rozhovory s lidmi s duševními 

onemocněními,  jak zpracovávat téma sebevražd, nabízí stručné informace o duševních 

onemocněních a upozorňuje na stigmatizující jazyk, kterému by se nejen média měla 

vyvarovat.  

 

Stigmatizující vs. destigmatizující jazyk: 

1. Používat taková slovní spojení, která na první místo staví jedince samotného 

a až poté jeho potíže - tzv. people first princip. Vyvarovat se označení „schizofrenik“, 

vhodnější je „vyrovnává se se schizofrenií“. 

2. Zmínit konkrétní druh onemocnění, ideálně specifikovat obtíže. 

3. Nepoužívat dehonestující hovorové výrazy nebo urážlivé výrazy jako „blázen“. 

4. Používat spíše neutrální výrazy jako „byla mu diagnostikována schizofrenie“ 

než výrazy evokující negativní přístup k nemoci jako je například „trpí schizofrenií“ 

5. Nepoužívat pojem „schizofrenie“ v jiných než psychiatrických souvislostech. 

6. Nezaměňovat pojem „psychóza“ a „psychopatie“ (tamtéž, s. 11-12). 

 

Může se zdát, že je to pouhá hra se slovy, nicméně vzhledem k tomu, že duševní nemoci 

zvyšují riziko sebevraždy, jde v tomto případě o život (tamtéž, s. 4). V procesu 
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destigmatizace schizofrenie ve veřejném prostoru hraje správná volba slov velice důležitou 

roli stejně jako kvalitní a zodpovědné informování o tomto duševním onemocnění (tamtéž, 

s. 11). 

 

Jak informovat o schizofrenii: 

1. Zvážit, zda je duševní onemocnění pro příběh důležité. 

2. Při popisu onemocnění být co nejkonkrétnější, hledejte přitom informace v odborné 

literatuře, případně se poraďte s experty. 

3. Vždy si ověřit zdroj, který nám sdělil, že daná osoba má schizofrenii, zda má 

oprávnění takovou informaci šířit a zda se zakládá na pravdě. 

4. Nepovažovat veškeré chování jedince, kterému byla diagnostikována schizofrenie, 

za příznak nemoci. 

5. Zvážit, zda schizofrenii zmínit přímo v titulku a jaké bude jeho celkové vyznění. 

6. Přidávat konkrétní odkazy na možnosti pomoci. 

7. Vyvažovat negativní příběhy pozitivními příběhy jedinců, kteří měli s psychózou 

zkušenost, ale díky vhodné léčbě a vlastnímu úsilí žijí plnohodnotný život. Dát 

samotným osobám se zkušeností se schizofrenií prostor se vyjádřit.  

8. Pozitivní příběhy ovšem přehnaně neheroizovat. 

9. Průběžně informovat veřejnost i o nových lécích či formách terapie. 

10. Zdůrazňovat důležitost prevence, brzkého zachycení nemoci a včasné intervence.  

11. V případě informování o události, ve které se objevuje násilí a zároveň schizofrenie, 

nedávat ihned mezi tato dvě témata rovnítko.  

12. V případě těžko pochopitelného činu nemusí ještě znamenat, že pachatel nebyl 

duševně zdravý (tamtéž, s. 18-19). 

13. Nepodceňovat sílu vizuální stránky obsahu a volit vhodné fotografie. Vyvarovat se 

stereotypnímu zobrazování zoufalých jedinců či ukázkám z filmů jako je například 

Přelet nad kukaččím hnízdem. Osoby je vhodné zobrazovat v běžných situacích jako 

je realizace jejich zájmů či během rozhovoru (tamtéž, s. 34-35).  

 

Podle již zmiňovaného profesora G. Schomeruse je ještě méně stigmatizujícím spojením 

než „pacient má schizofrenii“ spojení „pacient má v současné době schizofrenii“. Zdůrazní 

se tím totiž, že tato nálepka nemusí být doživotní. Ukazuje se také, že destigmatizace, 

na které se podílí osoba, která má se schizofrenií vlastní zkušenost, může být efektivnější 
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než destigmatizace, na které se podílí pouze profesionálové (Medical Tribune, 2018, s. D2).  

Psychiatři jako zdroje informací pro média mohou prezentovat osoby s duševním 

onemocněním méně negativním způsobem, avšak praktiky žurnalistů či struktura zpráv 

mohou oslabovat destigmatizující přístup psychiatra, takže ve finále nemusí nijak ovlivnit 

negativní stereotypy panující ohledně duševního onemocnění (Nairn, 2016). Proto je v rámci 

destigmatizace důležité věnovat pozornost i edukaci žurnalistů. Za nejslibnější 

destigmatizační intervence, které zlepšují styl informování o duševních onemocněních,  jsou 

považovány vzdělávací přístupy založené na osobním kontaktu a též příručky poskytované 

národními autoritativními institucemi. Nemalá pozornost by měla být věnována i edukaci 

studentů žurnalistiky (Maiorano a kol., 2017).  
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3 Metodologické postupy 

Poté, co jsme stručně shrnuli teoretická východiska, můžeme postoupit k další části této 

práce. V následující kapitole určíme postupy, které definují nadcházející výzkum. 

Nejdůležitějším krokem je stanovit cíl výzkumu, podle kterého formulujeme hlavní 

výzkumnou otázku, následně i vedlejší výzkumné otázky a z nich odvozené specifické 

otázky důležité pro sběr dat. Na položenou otázku, která bude kvantitativně zkoumána, se 

pokusíme odpovědět hypotézou vycházející ze získaných teoretických poznatků. Tuto 

hypotézu pak budeme v rámci výzkumu testovat. Podle cíle výzkumu zvolíme a popíšeme 

výzkumnou strategii a odůvodníme její výběr. Na základě vybrané strategie definujeme 

vhodný výzkumný vzorek a též popíšeme následný postup sběru a zpracování dat. 

 

3.1 Cíl výzkumu a formulace výzkumných otázek 

V teoretické části jsme uvedli, že média mají tendenci schizofrenii zobrazovat 

stigmatizujícím způsobem. Cílem tedy není znovu zjišťovat, zda je v médiích schizofrenie 

stigmatizována. Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem je schizofrenie stigmatizována 

na českých zpravodajských serverech v současnosti. Hlavní výzkumná otázka tedy zní:  

 

HVO: Jakým způsobem je schizofrenie stigmatizována na českých zpravodajských 

serverech? 

 

Hledat odpověď na tuto hlavní výzkumnou otázku lze několika cestami, a proto je tato hlavní 

otázka dále rozvedena vedlejšími výzkumnými otázkami uvedenými níže. První vedlejší 

výzkumná otázka se snaží kvantitativně zjistit především kontext, ve kterém je schizofrenie 

zmiňována v mediálních obsazích. Kontext je velice důležitý pro pochopení souvislostí 

mezi jednotlivými stigmatizujícími obsahy.  

 

VVO1: V jakém kontextu je schizofrenie zmiňována na českých zpravodajských 

serverech? 

➔ Hypotéza: O schizofrenii se nejčastěji referuje v souvislosti s kriminalitou. 

 

Kontext můžeme zjišťovat pomocí otázek: Kolik článků zmiňujících schizofrenii vyšlo 

na zkoumaných zpravodajských serverech během daného období? V souvislosti s kterým 
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tématem je schizofrenie zmíněna? Je schizofrenie zmíněna v jiných než psychiatrických 

souvislostech? Kdo je zdrojem informací o schizofrenii a osobách se schizofrenií? Je 

schizofrenie zmíněna v titulku? V kolika článcích je osoba se schizofrenií uvedena jako 

pachatel trestné činnosti? V kolika článcích je naopak uvedena jako oběť agresivního 

jednání? Kolik článků se snaží schizofrenii destigmatizovat a kolik článků schizofrenii 

stigmatizuje? Je v článku porušen tzv. people first princip?  

Pro hypotézu byl určující předpoklad, že média mají tendenci schizofrenii zmiňovat 

v souvislosti s trestnou činností, především s násilnými činy. Tuto hypotézu můžeme 

potvrdit či vyvrátit porovnáním počtu témat, se kterými je schizofrenie spojována. 

Druhá vedlejší výzkumná otázka se také zajímá o kontext, ve kterém je schizofrenie 

zmiňována, ale na mnohem hlubší úrovni. Zároveň může více objasňovat, jakým způsobem 

probíhá stigmatizace, a vysvětlovat, které prvky jsou stigmatizující a které destigmatizující. 

Tyto dvě výzkumné otázky se navzájem doplňují a prolínají, avšak druhá výzkumná otázka 

bude na rozdíl od první výzkumné otázky zkoumána kvalitativně. 

 

VVO2: Užitím kterých prvků v rámci zkoumaných mediálních obsahů dochází 

ke stigmatizaci schizofrenie? 

 

Při kvalitativním zkoumání stigmatizujících prvků si můžeme pokládat otázky: Jaké prvky 

vyobrazují osoby se schizofrenií jako nevyzpytatelné a nebezpečné? Kdy je schizofrenie 

spekulativně zmíněna ve snaze vysvětlit si činy jedince? Je zmínění schizofrenie pro příběh 

článku důležité? Stigmatizuje autor článku nebo přímo cituje stigmatizující tvrzení někoho 

jiného? Jsou v článku použity dehonestující hovorové výrazy a v případě, že ano, jaké? Jsou 

v článku specifikovány zdravotní obtíže? Jaké je vyznění zvolených fotografií u článku? 

Které výrazy evokující negativní přístup k onemocnění jsou užity? Objevují se některé další 

stigmatizující prvky? Které použité prvky mají destigmatizační potenciál? 

Mohli bychom předpokládat, že ke stigmatizaci schizofrenie na zpravodajských 

serverech dochází prostřednictvím stigmatizujícího jazyka tak, jak jsme si uvedli 

v teoretické části. V rámci výzkumu ovšem budeme věnovat pozornost i dalším prvkům, 

které by mohly být potenciálně stigmatizující, například fotografiím. 

Třetí vedlejší výzkumná otázka zkoumá stigmatizaci schizofrenie na diskusních fórech 

zpravodajských serverů. I obsahy těchto diskusí se totiž mohou podílet na stigmatizaci.  
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VVO3: Jakým způsobem je o osobách se schizofrenií hovořeno v diskusních fórech 

zpravodajských serverů?  

 

Pro kvalitativní zkoumání stigmatizace schizofrenie v rámci internetových diskusí 

si můžeme pokládat další specifické otázky: Jakým způsobem komentující v diskusích 

reagují na osoby se schizofrenií? Je jejich reakce pozitivní či negativní? Jaké výrazy 

používají v souvislosti s osobami se schizofrenií? Jaké řešení problematiky schizofrenie 

komentující navrhují? Mají komentující vlastní zkušenost s tímto duševním onemocněním? 

Uvádějí konkrétní případy z jejich blízkého okolí? Používají stigmatizující jazyk? V jakých 

případech dochází k rozdělení na „my“ versus „oni“? 

V případě komentujících bychom mohli předpokládat, že příjemce, který nemá se 

schizofrenií vlastní zkušenost či nezná osobu, která s touto nemocí zkušenost má, získává 

informace o schizofrenii převážně zprostředkovaně, a to například pomocí zkoumaných 

zpravodajských serverů, které mohou mít tendenci osoby zobrazovat přehnaně negativně či 

v souvislosti s násilným činem. V takovém případě se příjemce může ztotožnit s myšlenkou, 

že osoby se schizofrenií jsou nebezpečné a je lepší se od nich distancovat. U příjemců, kteří 

mají se schizofrenií osobní zkušenost, nemusí docházet k takové polarizaci na „my“ a „oni“, 

pokud ovšem nemají vlastní zkušenost negativní. Jejich názor se tedy formuje spíše vlastní 

zkušeností než zprostředkovanou zkušeností, která může být přehnaně negativní. 

 

3.2 Výzkumná strategie 

Byl proveden smíšený výzkum skládající se z kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativní 

metody výzkumu, jež se hodí ke studiu mediálních obsahů. Pomocí obsahové analýzy byla 

hledána odpověď na první vedlejší výzkumnou otázku, tedy v jakém kontextu byla 

schizofrenie zmiňována. Další dvě vedlejší výzkumné otázky byly zkoumány pomocí 

kvalitativního výzkumu.  

 

3.2.1 Smíšený výzkum 

Kvantitativní obsahová analýza je značně strukturovaná, jasně specifikuje postup výzkumu 

a měřené kategorie. Touto technikou bývá zjišťován kvantitativní a objektivní popis 

zjevného obsahu. Díky obsahové analýze se dá zjistit frekvence výskytu určitých témat, slov 

a dalších prvků. Nevýhodou užití samotné kvantitativní obsahové analýzy je opomíjení 
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faktorů, které nelze kvantitativně uchopit a popsat, proto bývá doplňována o kvalitativní 

postupy analýzy obsahů (Sedláková, 2014, s. 291-299). 

Kvantitativní výzkum využívá deduktivních postupů, oproti tomu kvalitativní výzkum 

využívá induktivních forem vědeckých metod. Cílem kvalitativního výzkumu je získat popis 

zvláštností případů a rozvíjet teorie. Plán výzkumu se může na základě kvalitativního 

výzkumu proměňovat a přizpůsobovat se dosud získaným výsledkům. Kvantitativní 

a kvalitativní metody výzkumu se mohou vzájemně doplňovat, což je největší výhoda 

smíšeného výzkumu. Další z předností smíšeného výzkumu je možnost odpovídat 

na komplexnější výzkumné otázky  (Hendl, 2008, s. 60-61).  

Následující výzkum byl z části inspirován výzkumným nástrojem PICMIN (Nawková, 

2012), který byl sestaven pro studium stigmatizace duševních onemocnění v českých, 

slovenských a chorvatských tištěných mediích.  Tento nástroj je založen na kombinaci 

kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu. Na základě získaných teoretických poznatků, 

především z destigmatizační příručky pro média Media Guide (NÚDZ, 2019), 

a po jednoduchém testování nástroje, byl nástroj speciálně upraven pro studium stigmatizace 

schizofrenie na zpravodajských serverech. 

Během výzkumu byly také kvalitativně analyzovány stigmatizující a destigmatizující 

prvky, které byly podle jejich charakteru následně roztříděny do kategorií. Mediální obsahy 

byly studovány zejména s ohledem na konkrétní užití jazyka, který je nositelem stigmatu. 

Při analýze obsahu zpravodajských serverů by se však nemělo zapomenout na vizuální prvky 

jako jsou fotografie a video, neboť i ty mohou stigmatizovat. K porozumění analýze obrazu 

byla pro výzkum zejména užitečná kapitola Analysing Visuals: Still and Moving Images 

z knihy Mass Communication Research Methods (Hansen a kol., 1998, s. 189-224).  

To, jakým způsobem je o osobách se schizofrenií hovořeno v diskusních fórech 

zpravodajských serverů, bylo zkoumáno pomocí kvalitativní kategorizace osob se 

schizofrenií v rámci daných diskusí. Diskuse jsou v tomto výzkumu vnímány jako doplnění 

mediálního obsahu a též jako pohled na stigmatizaci schizofrenie v sociálním kontextu. 

Komentáře v diskusních fórech byly analyzovány s ohledem na to, jakým způsobem 

diskutující nazývali osoby se schizofrenií, jaké vlastnosti jim v kontextu s tímto označením 

přisuzovali a jakým způsobem byla konstruována identita těchto osob. Tato data pak byla 

roztříděna do jednotlivých kategorií podle daných označení. Kategorie byly dále popsány 

podle vlastností, které jim diskutující přisuzovali.   
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3.3 Výběr výzkumného vzorku 

Pro výzkum byly vybráno pět zpravodajský serverů, které dlouhodobě patří 

mezi nejnavštěvovanější10 – novinky.cz, idnes.cz, aktualne.cz, blesk.cz a denik.cz. Vysoká 

návštěvnost serverů znamená, že se mediální obsah dostane k více příjemcům a potenciálně 

tak může schizofrenii více stigmatizovat. Mezi těmito médii najdeme zástupce jak 

internetových odnoží tištěných deníků, tak periodika bez off-line verze. Server denik.cz je 

zástupcem spíše regionálního média a blesk.cz je příkladem bulvárního média, přestože 

hranice mezi bulvárem a „seriózním“ médiem může být v našem případě poněkud nejasná.  

Výzkumným vzorkem tedy pro kvantitativní výzkum byly články, které zmiňují 

schizofrenii,  publikované v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 na hlavních 

stránkách zpravodajských serverů novinky.cz, idnes.cz, aktualne.cz, blesk.cz a denik.cz. 

V rámci podrobnější kvantitativní analýzy byly z předchozího vzorku vyjmuty ty články, 

ve kterých je schizofrenie zmíněna v jiné než psychiatrické souvislosti.  

Zpravodajský server denik.cz svým příjemcům neumožňuje možnost vyjádřit se 

v diskusním fóru. Server novinky.cz obvykle nabízí možnost přispívat svými názory 

na diskusní fórum, nicméně u zkoumaných článků za rok 2019 nejsou diskusní fóra 

dostupná. U zbývajících serverů jsou diskusní fóra dostupná jen u některých článků. V rámci 

kvalitativního výzkumu byly na těchto dostupných diskusích analyzovány všechny 

komentáře, které se explicitně nebo implicitně vztahovaly k problematice schizofrenie, 

zejména pak k osobám se schizofrenií.  

 

3.4 Sběr a zpracování dat 

Data potřebná pro výzkum byla získávána pomocí vyhledávání v mediálním archivu Newton 

Media Search. V rozšířeném hledání byly zadány parametry jako požadované období 

a médium. Důležité bylo nastavení klíčových slov, díky kterým byly vygenerovány články 

vztahující se ke schizofrenii. Těmito klíčovými slovy byly: schizofrenie, schizofrenik, 

schizofrenička, schizofrenní, schizoafektivní. Pomocí těchto klíčových slov a zvolených 

parametrů byly postupně vyhledány všechny články zveřejněné na hlavní stránce11 daného 

média za dané časové období. Z vygenerovaných článků z Newton Media Search byly 

 
10 Podle SimilarWeb (2020) a MediaGuru (2020) 
11 Na serverech idnes.cz a aktualne.cz vycházejí na hlavních stránkách i blogerské příspěvky psané 

amatérskými tvůrci obsahu. Jelikož jsou zkoumány obsahy zpravodajských serverů, nelze tyto příspěvky 

zcela vynechat. Přesto však bylo vhodné tyto amatérské obsahy rozlišit, a tak jsou dále ve výzkumu zařazeny 

pod téma blog. 
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vyřazeny duplikace článků. Články byly následně exportovány do textového editoru, který 

obsahoval i hypertextové odkazy na příslušnou webovou stránku. Tato data však obsahovala 

pouze text bez vizuálních prvků a nebylo zde viditelné přesné rozložení prvků na stránce. 

Proto bylo během výzkumu pracováno jak s daty v textovém editoru, tak přímo 

s jednotlivými webovými stránkami článků. Zkoumaná data byla během obsahové analýzy 

zaznamenávána do tabulky MS Excel podle instrukcí v kódovací knize12. Z podrobnějšího 

kvalitativního výzkumu byly vyřazeny články, které zmiňovaly schizofrenii v jiných 

než psychiatrických souvislostech13. Poznatky plynoucí z kvalitativního výzkumu byly 

zaznamenávány v textovém editoru, ve kterém byly též vytvářeny kategorie 

pro stigmatizující a destigmatizující prvky obsahů zpravodajských serverů. 

Pro kvalitativní analýzu komentářů v diskusních fórech byly vyřazeny ty komentáře, 

které neodkazovaly ke schizofrenii nebo k osobám se schizofrenií. Relevantní data byla 

zkopírována do textového editoru, ve kterém byly analyzovány kategorie. 

Pro postup zpracování dat kvantitativní obsahové analýzy byly čerpány poznatky 

z kapitoly Praktický projekt Český rozhlas o České televizi z knihy Analýza obsahu 

mediálních sdělení (Schulz a kol., 2011, s. 71-149). 

 

 

 

  

 
12 Viz Příloha č. 1 
13 U těchto článků nelze zjišťovat to, zda je osoba se schizofrenií zobrazena v roli pachatele trestné činnosti, 

zda je porušen people first princip, kdo je zdrojem informací o schizofrenii apod. Pokud by tyto články přeci 

jen byly zahrnuty do výsledků, mohlo by to zkreslit pojetí schizofrenie v tom pravém slova smyslu, což je 

nežádoucí. 
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4 Výsledky výzkumu 

V této části práce shrneme získaná data z obsahové analýzy14 a z kvalitativního výzkumu. 

Celkem bylo během výzkumu analyzováno 327 článků zmiňujících schizofrenii, z nichž 

77 schizofrenii zmiňovalo v jiných než psychiatrických souvislostech. U zbylých 250 článků 

bylo identifikováno celkem 5 476 komentářů na diskusních fórech. O osobách se schizofrenií 

se explicitně či implicitně zmiňovalo celkem 315 komentářů. V rámci těchto komentářů byla 

provedena kvalitativní kategorizace osob se schizofrenií. 

 

4.1 Výsledky obsahové analýzy 

U všech analyzovaných článků bylo určeno jejich hlavní téma. Celkem bylo identifikováno 

9 témat – krimi, zdraví, zdravotnictví, politika, Andrej Babiš, kultura, blog, sport a jiné. 

Do tématu krimi byly zařazeny články, které řešily vandalismus, přepadení, vraždy, 

znásilnění, ale též pohřešování či stalking. Články zařazené do tématu zdraví se věnovaly 

nemocím, jejich příčinám a prevencím, léčbě či vědeckým výzkumům. Se zdravím je 

spojeno téma zdravotnictví, nicméně tato témata byla pro lepší orientaci rozdělena. 

V souvislosti s tématem zdravotnictví byly analyzovány články zabývající se zejména 

reformou psychiatrické péče a to v celé její komplexnosti. Tyto články se tedy věnovaly 

mimo jiné problematice nově vznikajících Center pro duševní zdraví, problematice 

invalidních důchodů, možnostem bydlení a práce pro nemocné, výjezdům sanitek, 

rozhovorům s psychiatry, problematice zdravotních pojištění a též dalším iniciativám 

věnujícím se destigmatizaci duševních onemocnění. K tématu politika byly přiřazeny články 

politického charakteru. Speciálním tématem bylo téma Andrej Babiš, a to kvůli specifické 

problematice kauzy Čapí hnízdo v souvislosti se synem premiéra Andreje Babiše. Do tématu 

kultura byly zařazeny články věnující se celebritám, filmům, seriálům, hudbě, literatuře nebo 

například slavnostem a též kulturním institucím, jako jsou muzea. Pod téma blog byly 

zařazeny všechny příspěvky blogerů nehledě tématu, kterému se věnovaly. V souvislosti 

s tématem kultura byla schizofrenie v několika případech zmiňována jako námět pro fiktivní 

krimi příběhy. Poněkud menší, ale pro další analýzu nezanedbatelnou skupinu tvořily články 

zařazené do tématu sport. Všechny další články, které nebyly přiřaditelné k výše zmíněným 

tématům byly sloučeny do tématu jiné.  

 
14 Viz Příloha č. 2 
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Nejčastějším tématem, ve kterém byla schizofrenie zmiňována, bylo téma krimi 

(36,4 % ze všech článků). Nejvíce článků s tímto tématem bylo publikováno na serveru 

blesk.cz (36 článků). Podrobnější rozložení hlavních témat článků zmiňujících schizofrenii 

na jednotlivých zpravodajských serverech můžeme sledovat v tabulce č. 1. 

 

Tab. č. 1: Rozložení hlavních témat článků zmiňujících schizofrenii na jednotlivých 

zpravodajských serverech 

server 

hlavní téma článku 

krimi zdraví zdravotnictví politika A. Babiš kultura blog sport jiné celkem 

novinky.cz 
43,6 % 

(34) 

7,7 % 

(6) 

10,3 % 

(8) 

9,0 % 

(7) 

10,3 % 

(8) 

11,5 % 

(9)   

7,7 % 

(6) 

100 % 

(78) 

idnes.cz 
25,3 % 

(22) 

13,8 % 

(12) 

11,5 % 

(10) 

8,0 % 

(7) 

1,1 % 

(1) 

6,9 % 

(6) 

13,8% 

(12) 

2,3 % 

(2) 

17,2 % 

(15) 

100 % 

(87) 

aktualne.cz 
13,6 % 

(6) 

18,2 % 

(8) 

6,8 % 

(3) 

9,1 % 

(4) 

9,1 % 

(4) 

18,2 % 

(8) 

18,2 % 

(8) 

4,5 % 

(2) 

2,3 % 

(1) 

100 % 

(44) 

denik.cz 
50,0 % 

(21) 

14,3 % 

(6) 

4,8 % 

(2) 

9,5 % 

(4) 

7,1 % 

(3) 

7,1 % 

(3)  

2,4 % 

(1) 

4,8 % 

(2) 

100 % 

(42) 

blesk.cz 
47,4 % 

(36) 

9,2 % 

(7) 

5,3 % 

(4) 

1,3 % 

(1) 

15,8 % 

(12) 

11,8 % 

(9)  

3,9 % 

(3) 

5,3 % 

(4) 

100 % 

(76) 

celkem 
36,4 % 

(119) 

11,9 % 

(39) 

8,3 % 

(27) 

7,0 % 

(23) 

8,6 % 

(28) 

10,7 % 

(35) 

6,1 % 

(20) 

2,4 % 

(8) 

8,6 % 

(28) 

100 % 

(327) 

N = 327 

 

Co se týče procentuálního zastoupení hlavních témat článků zmiňujících schizofrenii 

na jednotlivých serverech, články s tématem krimi měly největší podíl u všech serverů 

kromě serveru aktualne.cz. Na tomto serveru byly častěji publikovány články zařaditelné 

do tématu zdraví, kultura a též blogerské příspěvky. Tématu zdravotnictví se nejvíce věnoval 

zpravodajský server idnes.cz (10 článků), naopak Andreji Babišovi se server idnes.cz 

věnoval nejméně (pouze 1 článek). Tomuto tématu věnoval největší pozornost server 

blesk.cz (12 článků). Server blesk.cz se nejméně ze všech zpravodajských serverů věnoval 

politickému tématu (1 článek), ostatní servery měly procentuální zastoupení článků 

s tématem politika ve vzájemné rovnováze. Články zařaditelné pod téma blog byly 

identifikovány pouze na serverech idnes.cz a aktualne.cz, které umožňují publikovat 
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příspěvky i blogerům. Články s tématem sport nebyly identifikovány pouze na serveru 

novinky.cz. Nejvíce článků s jiným tématem vyšlo na serveru idnes.cz.  

V rámci výzkumu bylo titulkům jednotlivých článků přisuzováno celkové hodnocení. 

Tato hodnocení byla dělena na neutrální, smíšená a stigmatizující podle toho, zda titulky 

obsahovaly stigmatizující či destigmatizující prvky15. Stigmatizující titulky pak měly 

potenciál v příjemci vzbuzovat negativní asociace spojené se schizofrenií. Smíšené 

hodnocení bylo přiděleno těm titulkům, které obsahovaly jak stigmatizující, tak 

destigmatizující prvky. Takovéto titulky tak mohly například svým informačním 

charakterem destigmatizovat, ale byl při tom použit stigmatizující jazyk. V neutrálních 

titulcích byly použity neutrální výrazové prostředky nebo v nich schizofrenie nebyla 

zmíněna vůbec. Žádný z titulků neměl destigmatizační charakter, proto byla tato možnost 

z výzkumu zcela vyloučena. Tato skutečnost by mohla být důsledkem toho, že není 

jednoduché schizofrenii destigmatizovat v rámci krátkého textu, jakými jsou titulky článků.  

 

Tab. č. 2: Celkové hodnocení titulků článků na jednotlivých zpravodajských serverech 

server 

celkové hodnocení titulku 

neutrální smíšené stigmatizující celkem 

novinky.cz 75,6 % (59) 11,5 % (9) 12,8 % (10) 100 % (78) 

idnes.cz 81,6 % (71) 5,7 % (5) 12,6 % (11) 100 % (87) 

aktualne.cz 88,6 % (39) 4,5 % (2) 6,8 % (3) 100 % (44) 

denik.cz 90,5 % (38)  9,5 % (4) 100 % (42) 

blesk.cz 84,2 % (64) 2,6 % (2) 13,2 % (10) 100 % (76) 

celkem 82,9 % (271) 5,5 % (18) 11,6 % (38) 100 % (327) 

N = 327 

 

Nejvíce titulkům (82,9 %) bylo přiděleno neutrální celkové hodnocení, smíšené hodnocení 

pak mělo 5,5 % titulků a 11,6 % titulků bylo vyhodnoceno jako stigmatizující. Nejvíce 

stigmatizujících titulků vyšlo na serverech novinky.cz (10 článků), idnes.cz (11 článků) 

a blesk.cz (10 článků). Nejméně stigmatizujících titulků měly články na serveru aktualne.cz 

(3 články). Server denik.cz procentuálně publikoval nejvíce článků s neutrálními titulky 

 
15 Více jsou tyto stigmatizující a destigmatizující prvky rozebrány v kapitolách 4.2 a 4.3 níže. 
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(90,5 % článků na serveru denik.cz). Početně však bylo nejvíce neutrálních titulků 

vyhodnoceno na serveru idnes.cz (71 článků). U serveru denik.cz nebyly identifikovány 

žádné titulky článků se smíšeným hodnocením. 

Tabulka č. 3 nám ukazuje souvislosti mezi celkovým hodnocením titulku a hlavním 

tématem článku. Procentuálně bylo nejvíce stigmatizujících titulků identifikováno u článků 

s tématem krimi (60,5 % z 38 článků). Krimi článků bylo analyzováno početně nejvíce, proto 

také mají největší procentuální podíl i u titulků vyhodnocených jako smíšené (50 % z 18 

článků) a u neutrálních titulků (32,1 % z 271 článků). Smíšené hodnocení titulku bylo též 

identifikováno u článků s tématy zdraví, zdravotnictví, kultura a jiné. U článků věnujících 

se Andreji Babišovi a u blogerských příspěvků bylo 100 % titulků shledáno jako neutrální. 

 

Tab. č. 3: Celkové hodnocení titulku článku v závislosti na hlavním tématu článku 

celkové 

hodnocení 

titulku 

hlavní téma 

krimi zdraví zdravotnictví politika A. Babiš kultura blog sport jiné celkem 

neutrální 
32,1 % 

(87) 

12,2 % 

(33) 

7,4 % 

(20) 

7,4 % 

(20) 

10,3 % 

(28) 

11,8 % 

(32) 

7,4 % 

(20) 

2,2 % 

(6) 

9,2 % 

(25) 

100 % 

(271) 

smíšené 
 50,0 % 

(9) 

16,7 % 

(3) 

22,2 % 

(4)   

5,6 % 

(1)   

5,6 % 

(1) 

100 % 

(18) 

stigmatizující 
60,5 % 

(23) 

7,9 % 

(3) 

7,9 % 

(3) 

7,9 % 

(3)  

5,3 % 

(2)  

5,3 % 

(2) 

5,3 % 

(2) 

100 % 

(38) 

celkem 
36,4 % 

(119) 

11,9 % 

(39) 

8,3 % 

(27) 

7,0 % 

(23) 

8,6 % 

(28) 

10,7 % 

(35) 

6,1 % 

(20) 

2,4 % 

(8) 

8,6 % 

(28) 

100 % 

(327) 

N = 327 

 

Pozornost byla též věnována tomu, zda je schizofrenie přímo zmíněna v titulku článku. 

Celkové hodnocení titulku článku v závislosti na zmínění schizofrenie v titulku můžeme 

pozorovat v tabulce č. 4. Schizofrenie byla zmíněna celkem v 39 článcích. Titulky, které 

přímo nezmiňovaly schizofrenii, byly ve většině případů vyhodnoceny jako neutrální 

(96,7 % z 288 článků). Naopak titulkům článků, které přímo zmiňovaly schizofrenii,  byly 

nejčastěji shledány jako stigmatizující (74,4 % z 39 článků). Z tohoto zjištění bychom tedy 

mohli usuzovat, že přímé zmínění schizofrenie vede ke stigmatizaci. 
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Tab. č. 4: Celkové hodnocení titulku článku v závislosti na zmínění schizofrenie v titulku 

schizofrenie 

v titulku 

celkové hodnocení titulku 

neutrální smíšené stigmatizující celkem 

ne 92,7 % (267) 4,2 % (12) 3,1 % (9) 100 % (288) 

ano  10,3 % (4) 15,4 % (6) 74,4 % (29) 100 % (39) 

celkem 82,9 % (271) 5,5 % (18) 11,6 % (38) 100 % (327) 

N = 327 

 

Celkové hodnocení bylo též analyzováno u článku jako celku. V případě, že v celém článku 

převažovaly stigmatizující prvky, byl článek vyhodnocen jako celkově stigmatizující. Pokud 

v článku převažovaly destigmatizující prvky, byl článek identifikován jako destigmatizující. 

V případě přibližně stejného výskytu stigmatizujících a destigmatizujících prvků bylo 

celkové hodnocení článku určené jako smíšené. Neutrální hodnocení bylo přiděleno těm 

článkům, ve kterých byly ve spojitosti se schizofrenií užívány neutrální výrazové prostředky. 

V tabulce č. 5 můžeme pozorovat rozložení celkového hodnocení článků 

na jednotlivých zpravodajských serverech. Nejvíce byly ve výzkumu zastoupeny články, 

které byly vyhodnoceny jako stigmatizující (50,8 % ze všech článků). Nejméně proporčně 

zastoupenou skupinou ve výzkumu byly články s destigmatizačním charakterem  (6,1 % 

ze všech článků).  

 

Tab. č. 5: Celkové hodnocení článků na jednotlivých zpravodajských serverech 

server 

celkové hodnocení článku 

destigmatizující neutrální smíšené stigmatizující celkem 

novinky.cz 5,1 % (4) 26,9 % (21) 19,2 % (15) 48,7 % (38) 100 % (78) 

idnes.cz 5,7 % (5) 26,4 % (23) 9,2 % (8) 58,6 % (51) 100 % (87) 

aktualne.cz 13,6 % (6) 40,9 % (18)  45,5 % (20) 100 % (44) 

denik.cz 7,1 % (3) 28,6 % (12) 14,3 % (6) 50,0 % (21) 100 % (42) 

blesk.cz 2,6 % (2) 39,5 % (30) 10,5 % (8) 47,4 % (36) 100 % (76) 

celkem 6,1 % (20) 31,8 % (104) 11,3 % (37) 50,8 % (166) 100 % (327) 

N = 327  

 



 

50 

Můžeme si povšimnout, že nejvýraznější zastoupení stigmatizujících článků (51 článků) 

bylo publikováno na zpravodajském serveru idnes.cz. Překvapivé je, že na serveru blesk.cz, 

který je představitelem spíše bulvárního mediálního obsahu, bylo oproti serverům 

novinky.cz, idnes.cz a denik.cz procentuálně menší zastoupení článků, které byly 

vyhodnoceny jako stigmatizující (47,4 % ze 76 článků na serveru blesk.cz). Server blesk.cz 

též publikoval nejvíce neutrálních článků (30 článků). Destigmatizujících článků se však na 

tomto zpravodajském serveru vyskytovalo nejméně. Server aktualne.cz publikoval nejvíce 

článků (6), které měly destigmatizační charakter.  

V závislosti na hlavních tématech sleduje celkové dojmy článků tabulka č. 6. Nejvíce 

stigmatizujících článků  (44 % ze 166 článků) vyšlo pod tématem krimi. Mezi neutrálními 

články převažovaly články věnující se Andreji Babišovi (24 % ze 104 článků) a nejvíce 

destigmatizujících článků vyšlo v souvislosti s tématem zdravotnictví (50 %) a zdraví (40 % 

z 20 článků). Několik destigmatizujících článků bylo též zaznamenáno mezi blogerskými 

příspěvky. V ostatních tématech nebyly vyhodnoceny žádné články jako destigmatizující. 

Smíšený dojem budily nejvíce články zařazené do tématu krimi (62,2 % z 37 článků). 

 

Tab. č. 6: Celkové hodnocení článku v závislosti na hlavním tématu článku 

celkové 

hodnocení 

článku 

hlavní téma 

krimi zdraví zdravotnictví politika A. Babiš kultura blog sport jiné celkem 

destigmatizující 
 

40,0 % 

(8) 

50,0 % 

(10)    

10,0 % 

(2)   

100 % 

(20) 

neutrální 
22,1 % 

(23) 

21,2 % 

(22) 

11,5 % 

(12) 

 1,0 % 

(1) 

24,0 % 

(25) 

12,5 % 

(13) 

1,9 % 

(2) 

1,0 % 

(1) 

4,8 % 

(5) 

100 % 

(104) 

smíšené 
62,2 % 

(23) 

13,5 % 

(5) 

8,1 % 

(3)  

5,4 % 

(2) 

8,1 % 

(3)   

2,7 % 

(1) 

100 % 

(37) 

stigmatizující 
44,0 % 

(73) 

2,4 % 

(4) 

1,2 % 

(2) 

13,3 % 

(22) 

0,6 % 

(1) 

11,4 % 

(19) 

9,6 % 

(16) 

4,2 % 

(7) 

13,3 % 

(22) 

100 % 

(166) 

celkem 
36,4 % 

(119) 

11,9 % 

(39) 

8,3 % 

(27) 

7,0 % 

(23) 

8,6 % 

(28) 

10,7 % 

(35) 

6,1 % 

(20) 

2,4 % 

(8) 

8,6 % 

(28) 

100 % 

(327) 

N = 327 
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4.2 Stigmatizující prvky zpravodajských obsahů 

V této části práce popíšeme prvky zpravodajských obsahů, pomocí kterých byly články 

vyhodnocovány jako stigmatizující, abychom lépe pochopili, jakým způsobem bylo 

analyzováno celkové hodnocení titulků i celkové hodnocení článků. Stigmatizující prvky 

byly v rámci kvalitativního výzkumu roztříděny podle společných charakteristik. Tyto prvky 

jsou též vyvozeny z poznatků plynoucích z teoretické části.  

Pro lepší orientaci v tabulkách uvedených v následujících podkapitolách slouží obrázek 

č. 1, jež popisuje rozložení zkoumaných článků. Některé proměnné mohly být totiž 

zkoumány pouze u článků, které schizofrenii zmiňovaly v psychiatrických souvislostech. 

V každém z těchto článků se také mohl vyskytovat více než jeden typ agresivního jednání 

a více než jeden zdroj informací o schizofrenii a osobách se schizofrenií. 

 

 

Obr. č. 1: Schéma zkoumaných článků 

 

4.2.1 Schizophrenia first princip 

Dříve jsme uvedli, že by média při informování o schizofrenii měla dodržovat tzv. people 

first princip, tedy dávat na první místo samotnou osobu a až poté její nemoc. Užívání 

označení jako schizofrenik nebo schizofrenička tento princip porušuje, neboť takto označená 

osoba je definována svojí nemocí. V rámci analýzy článků bylo zkoumáno, zda se tyto 

výrazy v textu článků vyskytují a zda je tím tedy porušen people first princip (viz tab. č. 7).  
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Tab. č. 7: Vliv dodržení a porušení people first principu na celkové hodnocení článku 

people first 

princip 

celkové hodnocení článku 

destigmatizující neutrální smíšené stigmatizující celkem 

neporušen 7,7 % (15) 51,5 % (100) 11,9 % (23) 28,9 % (56) 100 % (194) 

porušen 8,9 % (5) 7,1 % (4) 25,0 % (14) 58,9 % (33) 100 % (56) 

celkem 8,0 % (20) 41,6 % (104) 14,8 % (37) 35,6 % (89) 100 % (250) 

N = 250 

 

Většina článků (51,5 %), která people first princip neporušovala, byla vyhodnocena jako 

neutrální. Avšak jako stigmatizující bylo shledáno 28,9 % těchto článků a pouze 7,7 % 

z článků neporušujících people first princip mělo destigmatizační charakter. Články, které 

obsahovaly výrazy porušující people first princip, byly ve většině případů (58,9 % z 56 

článků) vyhodnoceny jako stigmatizující. Zajímavé je, že některé z těchto článků (8,9 %) 

schizofrenii destigmatizovaly, přestože byl people first princip porušen.   

Užívání takovéhoto stigmatizujícího jazyka jistým způsobem přispívá ke stigmatizaci 

schizofrenie, není však toho podmínkou. Pomocí užití stigmatizujícího jazyka lze například 

přiblížit příjemci mediálního obsahu problematiku stigmatizace a vysvětlit tím, jak funguje 

people first princip. Výrazy schizofrenik a schizofrenička jsou běžně užívané a je těžké 

od nich zcela upustit. Dokonce samotné osoby se schizofrenií tyto výrazy používají. 

Na druhou stranu stigma nevzniká pouze užitím těchto označení. Nálepkou mohou být i jiné 

vyjádření, které mohou být jinak vnímány jako neutrální. Destigmatizační manuál (NÚDZ, 

2018) u people first principu argumentuje tím, že se pro osobu s rakovinou také neužívá 

výrazu „rakovinář“. Na podobné bázi však bývají užívány výrazy jako je například diabetik, 

alergik, astmatik nebo vozíčkář. Tyto výrazy však neoznačují tak negativní stereotyp jako 

označení schizofrenik. Negativní stereotyp totiž může vznikat i užitím neutrálního vyjádření 

jako „byla mu diagnostikována paranoidní schizofrenie“, pokud je toto vyjádření například 

spojeno s násilným činem, i když není zcela jasné, zda bylo onemocnění příčinou tohoto 

činu. Vše totiž závisí na kontextu, v jakém se o osobě se schizofrenií hovoří.  

Zpravodajské servery se v mnoha případech řídily spíše schizophrenia first principem. 

Tedy na první místo stavěly schizofrenii. Uvedení schizofrenie jako by vysvětlovalo veškeré 

chování jedince s touto diagnózou. Schizofrenie byla jasným a mnohdy jediným důvodem 

k chování, které společnost považuje za abnormální, přestože existovaly i další faktory jako 
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například užívání drog, sklony k násilí, nelehká sociální situace apod. U článků, které 

odkazovaly k agresivnímu chování, byla schizofrenie uváděna, přestože tato diagnóza 

nebyla potvrzena odborníky. I v případech, kdy byla sice diagnóza potvrzena, ale zároveň 

bylo odborníky dokázáno, že nebyla příčinou daného jednání, byla schizofrenie v článcích 

zmiňována. Schizofrenie byla též uváděna jako odůvodnění svých činů 

i samotnými pachateli, u kterých se však toto onemocnění zatím neprokázalo, či dokonce 

bylo lékaři vyvráceno.  

 

4.2.2 Démon schizofrenie 

Jako další příklad stigmatizujícího jazyka, jsme si též v teoretické části uvedli výrazy, které 

evokují negativní přístup k nemoci. Velmi častým vyjádřením bylo „osoba trpí schizofrenií“, 

od kterého je též těžké upustit. Vyskytovaly se však i další negativní výrazy jako „zlomený 

člověk“16 nebo třeba „démon schizofrenie“17.  

Negativní asociace s duševním onemocněním též umocňovaly ilustrační fotografie, 

které zobrazovaly bezradné jedince držící se za hlavu. Na ilustrační fotografii níže můžeme 

též vidět užití chladných barev a nízké expozice, díky čemuž je vytvořena temná atmosféra. 

Na zobrazeného jedince jsou vrženy stíny žaluzií, které formují jakousi mříž. Osoba je tedy 

nejspíše uzavřená v interiéru, izolovaná od venkovního světa. Na této fotografii není jedinci 

dokonce vidět do obličeje, tedy nelze poznat, o koho se jedná. 

 

 

Obr. č. 2: Ilustrační fotografie u článku na serveru denik.cz (Rodriguez, 2019) 

 
16 Podezřelý z vraždy babičky a dědy zůstane v léčebně. Je to zlomený člověk, řekla soudkyně (Biskup, 2019) 
17 Láska si tě najde: Zemřel Daniel Johnston, jehož písně psal i démon schizofrenie (Klusák, 2019) 
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4.2.3 Nebezpeční jedinci 

Zejména v souvislosti s tématem krimi, ale také jako námět pro fiktivní filmy, seriály 

a literární díla, byly osoby se schizofrenií zobrazovány jako nebezpeční jedinci. Schizofrenie 

byla v souvislosti s určitým typem agresivního jednání zmiňována celkem ve 134 článcích, 

což je více než polovina všech článků zmiňujících schizofrenii v psychiatrických 

souvislostech. V některých článcích bylo identifikováno více typů agrese. 

Nejfrekventovanějším typem agresivního jednání byla vražda. Mezi další typy jednání bylo 

zařazeno ublížení na zdraví, únos, znásilnění, přepadení nebo vyhrožování, suicidální 

jednání nebo poškozování a též agrese vůči předmětům.  

 

Tab. č. 8: Výskyt agresivního jednání u osob se schizofrenií na zpravodajských serverech 

typ agresivního jednání počet v % výskytu 

bez agrese 116 44,4 % 

vražda 89 34,1 % 

ublížení na zdraví 25 9,6 % 

únos 14 5,4 % 

znásilnění 4 1,5 % 

přepadení / vyhrožování 9 3,4 % 

suicidální jednání / sebepoškozování 2 0,8 % 

agrese vůči předmětům 2 0,8% 

celkem 261 100 % 

Báze: 261 různých jednání 

 

Jakou roli hrály osoby se schizofrenií v jednotlivých článcích zmiňujících určitý typ 

agresivního jednání, můžeme vidět v tabulce č. 9. Nejčastěji byly vyobrazovány v roli 

pachatele (72,4 % ze 134 článků). Během analýzy platila presumpce viny. Pokud byla osoba 

se schizofrenií podezřelá z násilného činu, byla analyzována jako pachatel. Stejně tak pokud 

pachatel tvrdil, že má schizofrenii, a bylo to v textu sice částečně zpochybňováno, ale nebylo 

to ještě lékaři zcela vyvráceno, byl stále vyobrazen jako osoba se schizofrenií v roli 

pachatele. V roli oběti byla osoba se schizofrenií zobrazena zejména v souvislosti 

s Andrejem Babišem mladším, který tvrdil, že byl unesen na Krym. V několika málo 
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případech byla osoba se schizofrenií v roli oběti v důsledku svého suicidálního jednání. 

V roli pachatele i oběti byla osoba se schizofrenií zobrazena v případu syna, který svého 

otce, jemuž byla diagnostikována schizofrenie, zabil údajně v sebeobraně.  

 

Tab. č. 9: Role osob se schizofrenií v agresivním jednání 

role v agresivním jednání počet v % výskytu 

žádná 14 10,4 % 

pachatel 97 72,4 % 

oběť 18 13,4 % 

pachatel i oběť 5 3,7 % 

celkem 134 100 % 

N = 134 

 

Některé senzacechtivé zpravodajské obsahy využívaly k vyobrazení osob se schizofrenií 

jako nebezpečných jedinců i fotografický materiál ze sociálních sítí zmiňovaných osob tak, 

aby záměrně umocnily onu nebezpečnost (viz obr. č. 3). S tímto tématem také souvisí 

i zveřejňování identity osob se schizofrenií, což bylo v jednotlivých článcích poměrně 

rozdílné. U článků, které identitu zveřejňovaly, bylo možné osoby se schizofrenií 

identifikovat zejména pomocí publikovaného obrazového materiálu, případně pomocí 

uvedeného celého jména osoby. 

 

 

Obr. č. 3: Fotografie u článku na serveru blesk.cz (Schnapka, 2019) 
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4.2.4 Jeho švagrová si myslí, že dotyčný má schizofrenii 

Důležitou roli v referování o schizofrenii hrají zdroje, ze kterých zpravodajské servery 

čerpají informace. Zdroje byly analyzovány u 250 článků, které schizofrenii zmiňovaly 

v psychiatrických souvislostech. U 43 článků byl uveden více než jeden zdroj informací. 

Z tabulky č. 10 můžeme vyčíst, že u 85 článků nebyl zdroj uveden. Nejčastěji se 

ke schizofrenii a k osobám se schizofrenií vyjadřovali odborníci v oblasti zdravotní péče 

(74 případů). Vyjádření odborníků mohou pomoci schizofrenii destigmatizovat. Přesto však 

někteří z těchto odborníků používali stigmatizující jazyk nebo vyjadřovali své generalizující 

předsudky vůči nemocným, většinou plynoucí z vlastních negativních zkušeností.  

 

Tab. č. 10: Zdroje informací o schizofrenii a osobách se schizofrenií  

zdroje informací počet v % výskytu 

neuvedeno 85 28,4 % 

osoba se schizofrenií 15 5,0 % 

příbuzní nemocného 45 15,1 % 

přátelé / sousedé 10 3,3 % 

odborník v oblasti zdravotní péče 74 24,7 % 

policie / bezpečnost / vězeňská služba 10 3,3 % 

soud / právník 32 10,7 % 

politik / lokální autorita 6 2,0 % 

známá osobnost 4 1,3 % 

jiné médium 18 6,0 % 

celkem 299 100 % 

Báze: 299 zdrojů 

 

Samotné osoby se schizofrenií byly zdrojem informací pouze v patnácti případech. Nutno 

též podotknout, že ve většině případů to byly výpovědi pachatelů trestného činu, kteří ještě 

nepodstoupili léčbu onemocnění. Mnohem více byl mediální prostor věnován příbuzným 

nemocného, kteří jsou zřejmě považováni za důležitý zdroj informací o osobách se 

schizofrenií, přesto však jejich výpovědní hodnota může být lehce diskutabilní, obzvlášť 

pokud domněnky nejsou lékařsky podložené. 
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„Jeho švagrová líčí, jak vydržel dlouhé hodiny stát na zahradě a upřeně se 

dívat do jednoho místa. „Klidně pět šest hodin,“ říká. Také ona je přesvědčena, 

že mladý muž má psychické potíže, že trpí paranoiou či schizofrenií“ (Janouš 

a Janoušek, 2019). 

 

Ve článcích s tématem krimi byl také jedním z hlavních zdrojů soud či výpovědi právníků. 

Mezi další zdroje informací o schizofrenii můžeme zařadit přátele či sousedy nemocného, 

policii, bezpečnost či vězeňskou službu, politiky a lokální autority, známé osobnosti 

a v několika případech i jiné zpravodajské médium. 

 

4.2.5 Schizofrenie jako metafora 

Jak jsme již zmínili v teoretické části, schizofrenie bývá někdy zaměňována za rozdvojenou 

osobnost (viz též obr. č. 4). Z tohoto pojetí vychází užívání schizofrenie jako určité metafory 

a to v jiných než psychiatrických souvislostech. Takovýmito metaforickými vyjádřeními 

může být schizofrenní situace, schizofrenní stav, schizofrenní pozice, schizofrenní duše nebo 

politická schizofrenie. Ve většině případů, kdy byla schizofrenie uvedena v jiných 

než psychiatrických souvislostech použil takovéto stigmatizující označení sám autor článku. 

Byly ovšem případy, kdy autor citoval stigmatizující vyjádření jiného subjektu.  

 

Tab. č. 11: Zmínění schizofrenie v jiných než psychiatrických souvislostech 

jiné než psychiatrické souvislosti počet v % výskytu 

ne 250 76,5 % 

ano – stigmatizuje autor článku 57 17,4 % 

ano – autor článku cituje stigmatizující výrok jiného subjektu 20 6,1 % 

celkem 327 100 % 

N = 327 

 

Zastoupení hlavních témat článků, ve kterých byla schizofrenie zmiňována v jiných 

než psychiatrických souvislostech můžeme sledovat v grafu č. 1. Nejčastěji k užití 

takovéhoto metaforického označení docházelo v politických souvislostech (27 % ze 77 

článků). Většina článků, které byly zařazeny pod téma jiné, uváděla schizofrenii v jiných 

než psychiatrických souvislostech. Články, které byly zařazeny do tématu jiné a zároveň 
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uváděly schizofrenii v jiných než psychiatrických souvislostech, se věnovaly historii, 

ekonomice, dopravě či cestování. Ve článcích, které odkazovaly k tématu zdravotnictví 

a tématu Babiš byla schizofrenie zmiňována pouze v psychiatrických souvislostech.   

 

Graf č. 1: Rozložení hlavních témat článků, ve kterých je schizofrenie uvedena v jiných 

než psychiatrických souvislostech 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Ilustrační fotografie u článku na serveru novinky.cz (Jandová, 2019) 
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4.3 Destigmatizující prvky zpravodajských obsahů 

V této části popíšeme prvky zpravodajských obsahů, které byly během analýzy 

vyhodnoceny jako destigmatizující. Celkově destigmatizujících článků, ve kterých 

převažovaly spíše destigmatizující prvky, bylo ve výzkumu identifikováno poměrně malé 

množství (20 článků). V několika článcích, které měly destigmatizační charakter bylo 

použito příliš stigmatizujících prvků, čímž byl článku přisouzen spíše smíšený charakter.  

 

4.3.1  Informace o onemocnění 

Jedním z hlavních cílů procesu destigmatizace je zvyšování informovanosti širší veřejnosti 

o daném onemocnění. Články, které byly ve výzkumu vyhodnoceny jako destigmatizující, 

obsahovaly prvky, jež o schizofrenii poskytovaly více informací a přibližovaly 

tak problematiku příjemci daného obsahu. Některé články k popisu onemocnění používaly 

například informační rámečky, ve kterých stručně shrnuly zmiňované onemocnění. 

Informace byly čerpány od věrohodných zdrojů, které vysvětlovaly souvislosti schizofrenie 

s genetikou a též například objasňovaly prevenci. U destigmatizujících obsahů odborníci 

vyvraceli mýty, které jsou se schizofrenií spojovány, zejména to, že osoby se schizofrenií 

nejsou nebezpečnější než ostatní. Též byly zmiňovány probíhající destigmatizační kampaně 

a návody o tom, jak o schizofrenii referovat. Objevovaly se i povzbuzující obsahy 

pro nemocné a jejich rodinné příslušníky, které nabízely řešení jejich aktuální situace nebo 

ujištění, že není třeba se za onemocnění stydět. Též bylo upozorňováno na problematiku 

nízkých invalidních důchodů, nelehkou finanční situaci nemocných, problematiku obtížného 

hledání bydlení a pracovních pozic. V případě zmínění psychiatrické diagnózy byla nemoc 

vysvětlena a byly též více objasněny její projevy. 

 

„Psychiatr u soudu popisoval, co vyplynulo z vyšetření. ‚Obžalovaný může trpět 

takzvanou nediferencovanou schizofrenií, která se může projevovat 

halucinacemi, vymizením rozpoznávacích schopností a může mít vliv na výpadky 

paměti,‘ uvedl znalec Jan Flídr“ (koc, 2019). 

 

V uvedeném příkladu si můžeme povšimnout, že odborník z oblasti zdravotnictví popisoval 

diagnózu obžalovaného. Během tohoto popisu uváděl i příznaky a projevy specifické 

diagnózy, jakou je nediferencovaná schizofrenie. Tato informativní stránka výpovědi 
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od poměrně věrohodného zdroje, jakým je soudní znalec, může být považována 

za destigmatizující prvek, přestože byl ve výroku použit stigmatizující jazyk. Fráze „trpí 

schizofrenií“ je totiž hojně používaná i odborníky. V případě, že byla tato fráze jediným 

stigmatizujícím prvkem v celkově destigmatizujícím článku, byl článek vyhodnocen jako 

destigmatizující.  

 

4.3.2 Osobní výpovědi a fotografie 

Problematiku příjemcům též přibližovaly destigmatizující obsahy v podobě osobních 

výpovědí o životě se schizofrenií a fotografie osob, kterým bylo toto duševní onemocnění 

diagnostikováno. Tyto osoby jsou zachyceny v běžných situacích a při činnostech, které je 

činí šťastnými (viz obr. č. 5). Mezi takovéto prvky by mohly být zařazeny i některé 

z fotografií Andreje Babiše mladšího, na kterých se věnoval běžným činnostem a na kterých 

se usmíval. Na rozdíl od většiny filmů a seriálů, v jejichž fiktivních příbězích se postava 

osoby se schizofrenií objevuje v roli pachatele, bylo za destigmatizující prvek považováno 

zmínění filmu Čistá duše, který byl natočen na motivy života úspěšného matematika Johna 

Nashe. Dalším příkladem vyobrazení talentované osoby se schizofrenií byl i účastník 

pěvecké soutěže The Voice Česko Slovensko. 

 

 

Obr. č. 5: Fotografie u článku na serveru aktualne.cz (Hronová, 2019) 
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4.4 Diskurz o osobách se schizofrenií na diskusních fórech 

Diskusní fórum může svým způsobem doplňovat mediální obsah zpravodajského serveru. 

Přispívání svými názory do diskusí či pouhé čtení si komentářů ostatních může být způsob, 

jakým příjemce daný mediální obsah konzumuje. Stigmatizace schizofrenie může probíhat 

i zde na těchto fórech. To, jakým způsobem se o osobách se schizofrenií hovořilo v diskusích 

u analyzovaných článků zpravodajských serverů, jaké výrazové prostředky zde byly 

využívány a zejména jaké kategorie během těchto komunikačních aktů vznikaly, je 

předmětem této části práce.  

Celkem bylo analyzováno 315 komentářů, které se vztahovaly k osobám se schizofrenií. 

V tomto množství komentářů bylo celé spektrum názorů, od destigmatizujících 

přes informativní názory až po extrémní, vulgární a emotivní vyjádření. Některé komentáře 

byly administrátorem zpravodajského serveru smazány, zejména na blesk.cz, kde mohou 

diskutující přispívat anonymně, a je zde tedy větší prostor pro vyjádření oněch extrémních 

názorů. Na serveru idnes.cz je diskutující povinen ověřit svoji identitu. Nutno podotknout, 

že na diskusních fórech byly k jednotlivým názorům vyjadřovány i příslušné protinázory. 

V následujících příkladech jsou označení pro osoby se schizofrenií zvýrazněny tučně. 

 

ČLÁNEK: Změna psychiatrické péče drhne, na nová centra se těžko shánějí peníze18 

O. P. 

Ti lidé ve skutečnosti jsou pouze bezradní, nemají tušení, proč jsou na světě. 

Řídí se komerčními nesmysly a nechávají se stresovat tím, co všechno ještě 

chtějí. Pak jim pan doktor napíše psychofarmaka a už v tom jedou  

R. K. 

Vazena pani, vezte, ze moji tete se s schizofrenii nezije vubec jednoduse 

a to je soudkyne. Cili priste priste vazte slova… 

D. P. 

Schizofrenie, ve sve mirnejsi ci tezsi forme bez vyjimky postihuje 1% 

obyvatelstva na celem svete, dokonce i v tak harmonickych spolecenstvich, 

jako jsou napriklad Trobriandske ostrovy. S tlakem okoli ci stresem to nema moc 

spolecneho, jenom to, ze tlak okoli ci stres muze mirnejsi formu dusevni poruchy 

 
18 Dostupné z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/psychiatricka-pece-centra-dusevniho-zdravi-

penize.A190228_460619_brno-zpravy_krut 
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podstatne zhorsit a tezky stres nebo trauma muze nastartovat latentni dusevni 

poruchu. To uz jsou vsechno zname veci.  

K. B. 

Neni v textu chyba? Dobre zaleceny pacient a chodi za nim specialni tym 

odborniku nekolikrat tydne? To nevim kdo by zaplatil, znam osobne dva 

nemocne schizofrenii, pokud jsou dobre zaleceni, funguji normalne v ramci sve 

rodiny (1 v duchodu) pripadne i v praci (druhy mladsi). Pokud maji ataku, jsou 

v lecebne do zlepseni stavu. Nejedna se u pani byvale dentistky o dochazku 

pecovatelske sluzby? 

 

ČLÁNEK: Proti bytům pro schizofreniky se postavili místní, Zlín domy přesto postaví19 

H. M. 

Schizofrenici vůbec nejsou nebezpeční. Schizofrenický vrah Heidinger v roce 

2010 zabil rodiče, pobyl si pár let v detenci a už je dva roky na svobodě, 

po propuštění se psalo o tom, že přestal brát léky a zmizel. Kohopak zabije 

dalšího? Schizofrenička Orlová pobodala učitelku v mateřské škole, po čase ji 

propustili z blázince na svobodu a pak ubodala studenta, který před ní chránil 

spolužačku. Zatím je v detenci, ale třeba nějaký lékař bude zase konstatovat, že 

se její stav (pod léky) zlepšil natolik, že je možné ji propustit. Pak přestane brát 

léky.....ale samozřejmě od schizofreniků nehrozí žádné nebezpečí......  

P. T. 

Ona je schizofrenie a schizofrenie. Většina z nich nebezpečných opravdu 

není.   

  H. V. 

  Takže na Letné budou jen ti co nebývají nikdy agresivní?   

P. T. 

To já nevím. Já jen říkám, že úroveň té nemoci je prostě různá. 

Moje babička měla schizofrenii. Někdy to bylo k nevydržení, 

protože furt slyšela nějaké hlasy. Ale nebezpečná nebyla. 

 
19 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/bydleni-schizofrenie-zlin-zastupitelstvo-schvaleni-

protesty.A190426_472421_zlin-zpravy_ras 
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ČLÁNEK: Prarodičům podřízl krk, schizofrenik s hlasy v hlavě půjde do detence20 

J. J. 

Vysadí léky, protože se domnívají, že jsou zdraví a onemocnění vypukne znovu. 

„Je to jen otázka dnů či týdnů,“ ...je hrozne co se stalo, ale je nutne takto lhat? 

...spousta lidi s touto diagnozou dokaze uspesne vysadit prasky ..u me napriklad 

ty dny a tydny trvaji uz pres 10 let  

 

Jak můžeme vidět na předešlých příkladech, někteří diskutující se o osobách se schizofrenií 

vyjadřovali bez stigmatizujících předsudků, uváděli příklady ze svého blízkého okolí 

a informovali o onemocnění ostatní komentující. Lze tedy usuzovat, že na diskusních fórech 

nemusí probíhat pouze stigmatizace schizofrenie, ale též její destigmatizace. V rámci 

provedené kvalitativní kategorizace však byla pozornost věnována především těm výrokům, 

které byly vyhodnoceny spíše jako stigmatizující. Kategorie, které během této analýzy 

vznikly, byly pojmenovány podle označení, které diskutující používali ve vztahu k osobám 

se schizofrenií, a sdružovaly osoby se schizofrenií podle stigmatizujících atributů, které byly 

osobám přisuzovány.  

 

4.4.1 Schizofrenici  

Hlavní kategorií, která byla během výzkumu identifikována, byla kategorie schizofreniků. 

Pod tuto kategorii spadají tři následující kategorie uvedené níže. Schizofrenikům bylo 

v diskusích přisuzováno několik vlastností, které se do jisté míry opakovaly. Tato skupina 

měla podle diskutujících těžko pochopitelné myšlenkové pochody, které nelze posuzovat 

zdravou logikou. Byli uváděni jako osoby, které nedůvěřují doktorům a nejsou ochotné brát 

příslušné léky. Pokud ovšem schizofrenici ony léky přestanou brát, stanou se nebezpečnými.  

 

ČLÁNEK: Útočník na pódiu pobodal starostu Gdaňsku, ten na následky zranění zemřel21 

J. U. 

Schizofrenik. Pro tuto diagnózu jsou typické pocity ublíženosti, bludy 

o viníkovi a návaly nezvladatelné agresivity. 

 
20 Dostupné z: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/vrazda-brasy-prarodice-vnuk-detence-schozifrenik-

psychiatrie.A191118_153101_plzen-zpravy_vb 
21 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/polsko-gdansk-adamowicz-starosta-utok-

nuz.A190114_054851_zahranicni_bur 
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ČLÁNEK: Zlín chystá v části Letná bydlení pro schizofreniky, obyvatelé jsou proti22 

P. Š. 

Vážený pane , jsem obyvatel Letné , a netrpím schizofrenií , ale v minulosti mi 

schizofrenik dvakrát zapálil půldomek , byl léčený a pod kontrolou ale i přesto 

se to v rozpětí asi pěti let opakovaně stalo a to je fakt . 

 

ČLÁNEK: Proti bytům pro schizofreniky se postavili místní, Zlín domy přesto postaví23 

H. B. 

Mám schizofrenika v příbuzenstvu a už řadu let je to pro všechny kolem doslova 

příšerné.... Mohl bych tu vyprávět hodiny a hodiny.... Vůbec se Zlíňákům 

nedivím, že je tam nechtějí… 

J. Z. 

Schizofrenici nejsou nebezpeční ..... když berou léky a náhle se nezmění jejich 

stav. Jednoho máme v okolí. Sleduje ho CIA a chtějí ho zabít. Když chodí 

s velkým kuchyňským nožem kolem domu, tak vypadá vyloženě mírumilovně. 

Má rád děti, takže se hrne ke kočárkům. Kdo vysvětlí mamince, že to 

individuum s kudlou je nejde podříznout? Asi nikdo. Občas zničený zámek 

domu a podobné lapálie. Kdybych si mohl vybrat, tak je v blízkosti také nechci. 

 

ČLÁNEK: Americký policista si utahoval ze zatčeného, muž zatím na zemi umíral24 

J. B. 

Schizofrenik, který nebere své léky, může být velice nebezpečný… 

 

ČLÁNEK: Krvavý masakr manželů Karla (†76) a Ivany (†71) v Břasech: Podezřelý vnuk 

zůstane v blázinci!25 

M. 

Bylo jasné že je to opět schizofrenik 

 
22 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/zlin-letna-bydleni-schizofrenie-reakce-

obyvatele.A190412_469950_zlin-zpravy_ras 
23 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/bydleni-schizofrenie-zlin-zastupitelstvo-schvaleni-

protesty.A190426_472421_zlin-zpravy_ras 
24 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-spojene-staty-policie-nasili-straznik-smrt-drogy-

dusevne-nemocny-schizofrenie-zasah.A190801_102019_zahranicni_dtt 
25 Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-plzen/595077/krvavy-masakr-manzelu-karla-76-a-ivany-

71-v-brasech-podezrely-vnuk-zustane-v-blazinci.html 
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Schizofrenici podle některých ztěžují život zdravým lidem. Se schizofreniky nechce nikdo 

pracovat, nikdo je nechce mít za souseda a měla by se pro ně tedy hledat lokalita pro bydlení, 

která bude mimo centrum města. Někteří komentující vyjadřovaly své obavy, že jsou 

schizofrenici nebezpeční, nelze jim pomoci a měli by být zavření v určité instituci ještě 

před tím, než spáchají trestný čin. 

 

4.4.2 Schizofrenické děti 

Speciální kategorií, o které diskutující hovořili, byly schizofrenické děti. O osobách se 

schizofrenií tak bylo referováno v rámci rodinných vztahů. Někteří diskutující přisuzovali 

schizofrenickým dětem nezodpovědné chování, podle nich mají tyto děti tendenci vytvářet 

dluhy. Objevila se otázka odpovědnosti rodiny za nemocného, za jeho zdravotní stav 

či finanční situaci. Do stejné kategorie se řadily i názory na kauzu s Andrejem Babišem 

mladším, jeho otce diskutující kritizovali za jeho chování k nemocné osobě. 

 

ČLÁNEK: Kvůli dluhům se chtěla zabít. Práci nakonec získala i s trestním záznamem26 

A. Š. 

Nedala bych holce ani korunu. Odstěhovala ses tak se starej. Opičí láska! 

J. H. 

No jo no, někdo svým schizofrenickým dětem platí dluhy, jiný je posílá 

na Krym na dovču, Vy byste se na ně vykašlala. Jsme lidi různí.  

L. S. 

Znám paní se schizofrenií, též ji pomáhala rodina a také to dopadlo špatně. Stále 

je to jejich dítě.  

 

ČLÁNEK: Zlín chystá v části Letná bydlení pro schizofreniky, obyvatelé jsou proti27 

V. P. 

Až dítěti nějakých obyvatel Letné lékaři diagnostikují schizofrenii, bude nutné 

toto dítě z Letné vyobcovat s doživotním zákazem vstupu. Pokud budou rodiče 

něco namítat, tak ať jdou taky.  

 
26 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rubikon-projekt-sance-pro-zeny-se-zaznamem-v-

rejstriku-trestu-pribeh-zpronevera-penez.A181128_133638_domaci_lre 
27 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/zlin-letna-bydleni-schizofrenie-reakce-

obyvatele.A190412_469950_zlin-zpravy_ras 



 

66 

ČLÁNEK: Střelec z banky byl agresivní a psychicky labilní, přesto dostal zbrojní průkaz28 

P. N. 

Jasný selhání rodiny. A ty keci toho bratra. Jestli to věděli padá na ně část viny. 

Pokud splnil zákonné podmínky nevím proč by neměl legálně držet zbraň. Zase 

tendenční článek protizbraňové loby.  

M. J. 

Jaké selhání rodiny, bylo mu 28 let. 

 

ČLÁNEK: Zoufalá Andrea hledá nemocného syna už půl roku: Petr prý odjel stopem do 

Prahy29 

T. 

Pokud je v pohodě a někde si užívá nebo žije, pak je to ovšem hajzl první třídy, 

pokud nedá své matce na vědomí kde je a jak se má. Pokud to tak není, tak 

pardon. Přece každá normální matka má strach o své dítě, ať je snad jakékoli 

a bez ohledu na věk . . . 

 

ČLÁNEK: Policisté v „únosu“ Babiše juniora chybovali. Trestu se ale zřejmě vyhnou30 

m. 

Souhrnem Babiš tvrdí, že svolil vyslat schizofrenického synka na dovolenou 

na Krym? To je teda fotr.   Lže. 

 

4.4.3 Šílenci se zbraní 

Mnoho diskutujících v souvislosti s osobami se schizofrenií zmiňovalo své obavy 

z možného nebezpečí, které by tyto osoby mohly představovat. Za nebezpečné byly 

speciálně považovány osoby s diagnózou, které byly pod vlivem drog, nebo pacienti, kteří 

vysadili své léky. Pro mnoho diskutujících byla děsivá představa, že se osoba se schizofrenií 

dostane k určité zbrani, čímž by mohla ohrozit své okolí. Svůj strach diskutující vyjadřovali 

i v souvislosti s problematikou legálního držení zbraní těmito osobami. 

 
28 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/banka-pribram-matous-prepadeni-vlastnil-legalne-zbran-

mel-psychicke-problemy.A190111_092455_domaci_lre 
29 Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/586314/zoufala-andrea-hleda-nemocneho-syna-uz-

pul-roku-petr-pry-odjel-stopem-do-prahy.html 
30 Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/609010/policiste-v-unosu-babise-juniora-

chybovali-trestu-se-ale-zrejme-vyhnou.html 
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ČLÁNEK: Střelec z banky byl agresivní a psychicky labilní, přesto dostal zbrojní průkaz31 

M. B. 

To, že se nežádá psychologický posudek, je zásadní chyba. Pak se snadno může 

stát, že tady pobíhá psychologicky labilní člověk s legálně drženou zbraní. 

Může to být schizofrenik, člověk trpící paranoiou nebo jakýkoliv jiný takový, 

jak se lidově zjednošuje, blázen. 

V. P. 

Pokud je toto možné již dnes, jak by to asi vypadalo, pokud by se naplnily 

představy příznivců volného držení zbraní? Jednoduše, takových cvoků 

s kvérem zde budou pobíhat stovky či tisíce. Nikdo, kdo má všech pět 

pohromadě si nemůže myslet, že by to přineslo něco dobrého. Pravidla 

pro držení zbraní je evidentně žádoucí ještě zpřísnit. 

L. D. 

A teď si představte, že každý cvok si může sehnat zbraň nelegálně nebo 

může pobíhat třeba s nožem. Není v takovém případě lepší, aby mezi námi 

byli lidé s legální zbraní, než abyste lidem bral možnost obrany? 

V. P. 

Tohle je oblíbená mantra vás, příznivců volného držení zbraní. Avšak 

mě opravdu nepřesvědčí. Šílenec se střelnou zbraní je nebezpečnější 

než šílenec s nožem. A šílenci se budou evidentně vždy převažovat 

nad těmi ozbrojenými správňáky, kteří se jim postaví.  

J. V. 

Toho pána z ministerstva bych na chvíli zavřel do místnosti se schizofrenikem, 

který bude mít zbraň. Možná by potom změnil názor. 

 

ČLÁNEK: Pátrání po schizofreničce z Prahy: Když nebere léky, je vyplašená a nadává, uvádí 

policie32 

l. 

hmmm a urcite bych se ji bala tak je nebezpecna 

 
31 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/banka-pribram-matous-prepadeni-vlastnil-legalne-zbran-

mel-psychicke-problemy.A190111_092455_domaci_lre 
32 Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-krimi/622840/patrani-po-schizofrenicce-z-

prahy-kdyz-nebere-leky-je-vyplasena-a-nadava-uvadi-policie.html 
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4.4.4 Další skupina nedotknutelných 

V souvislosti s potenciálním nebezpečím, které podle diskutujících osoby se schizofrenií 

představují, a v souvislosti s odpovědností těchto jedinců za své skutky v případě 

agresivního jednání, vznikla další kategorie osob se schizofrenií – další skupina 

nedotknutelných. Podle diskutujících by měli psychicky nemocní lidé dostávat stejné tresty 

jako ostatní. Duševní onemocnění by nemělo být univerzální výmluvou a odvodněním činů. 

Psychicky nemocné osoby, které se dopustili trestného činu, by neměly mít nárok 

na anonymitu, neboť veřejnost by měla vědět, jak vypadají, v případě, že by je z psychiatrie 

pustili na svobodu. V ideálním světě diskutujících by psychický stav zkrátka neomlouval. 

 

ČLÁNEK: Střelec z banky byl agresivní a psychicky labilní, přesto dostal zbrojní průkaz33 

S. N. 

No jo když má jít někdo za mříže tak to jsou najednou psychicky labilní, mají ty 

nejvážnější choroby, ale jinak doposud byli zdraví jako řípa. :D 

E. N. 

Já prostě nechápu, proč jsou psychicky nemocní lidé chráněni. Trest by měli 

dostat stejně jako ostatní, případně ho vykonat v jiném zařízení. Máme tady další 

skupinu "nedotknutelných"  

 
 

ČLÁNEK: Eritrejec, který shodil pod vlak matku s dítětem, je na psychiatrii34 

J. F. 

Když je nebezpečný tak by měl bručet v base a ne být v pohodlí psychiatrie. 

 

ČLÁNEK: Prarodičům podřízl krk, schizofrenik s hlasy v hlavě půjde do detence35 

P. V. 

Ok slyší v hlavě hlasy... Ale proč je poslechne? 

 

 
33 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/banka-pribram-matous-prepadeni-vlastnil-legalne-zbran-

mel-psychicke-problemy.A190111_092455_domaci_lre 
34 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/frankfurt-nemecko-eritrejec-psychiatrie-

lecebna.A190829_160431_zahranicni_bur 
35 Dostupné z: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/vrazda-brasy-prarodice-vnuk-detence-schozifrenik-

psychiatrie.A191118_153101_plzen-zpravy_vb 
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4.4.5 Kdo je psychicky nemocný člověk? 

V diskusích během komunikačních aktů vyvstávala také otázka, kdo je vlastně ten psychicky 

nemocný člověk. Někteří diskutující spojovali psychické problémy s osobami, které mají 

odlišné názory, zejména pak politiky a jejich voliče. Během této otázky vyvstávalo 

též hodnocení „my“ vs. „oni“, kdy se mnohdy tyto množiny protnuly, spojily či vyměnily.  

 

ČLÁNEK: Střelec z banky byl agresivní a psychicky labilní, přesto dostal zbrojní průkaz36 

E. D. 

Zdravý člověk dokáže předstírat nemocného, prostě když dokotorovi řeknete, 

že vás bolí palec a zatančíte na jedné noze, tak vás bolí a hotovo. Nemocný 

nedokáže předstírat zdravého, psychopata, narcise, výbušnou povahu, tyhlety 

prostě odhalíte, stačí když jim doktor šlápne na kuří oko a to uvidíte ten tanec. 

Nikdo komu šlápnete na kuří oko nevydrží stát klidně.  

D. H. 

Nebo mohl své psychické problémy řešit podobně, jako to dělají mnozí jiní 

legálně...... a to psát všelijaké článečky do rubriky Blog i-Dnes. 

P. J. 

Jenom normální člověk o sobě řekne, že je blázen, protože ví, že bláznem v této 

době musí být, jinak by nepřežil. Ale jenom blázen si nepřizná, že je blázen, 

protože je přesvědčen, že je normální. 

 

ČLÁNEK: Změna psychiatrické péče drhne, na nová centra se těžko shánějí peníze37 

J. F. 

Vždy, když se jdu podívat do Bohnic na "Mezi ploty" mě napadá otázka, jestli 

jsem na správné straně plotu. Je ten blázinec tam, nebo tady? 

J. V. 

Zdravý člověk je ten, koho ještě nevyšetřil doktor. V případě psychiatrů to platí 

taky. 

 

 
36 Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/banka-pribram-matous-prepadeni-vlastnil-legalne-zbran-

mel-psychicke-problemy.A190111_092455_domaci_lre 
37 Dostupné z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/psychiatricka-pece-centra-dusevniho-zdravi-

penize.A190228_460619_brno-zpravy_krut 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/psychiatricka-pece-centra-dusevniho-zdravi-penize.A190228_460619_brno-zpravy_krut
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P. A. 

Zdá se, že většina z těch pátých (nejen Čechů) sedí v parlamentu a/nebo ve vládě. 

Náhoda? 

J. P. 

Obyčejný člověk, co na srdci - to na jazyku, musí denně do práce, makat, aby 

uživil rodinu a zajistil nějaké výhledy a budoucnost, takovými chorobami 

obvykle netrpí. Nemá na ně čas. Vidím to z vlastní praxe; pouze "nóbl panstvo" 

hraje věčně tyjátr, furt je něco bolí a řeší něco neřešitelného, na co já vůbec 

nemám čas. Až si někdy, když tak čtu nebo sleduji net nebo TV, připadám jako 

téměř nenormální; 20 let žiji s přítelkyní a za celou tu dobu jsme ANI JEDNOU 

neměli žádný konflikt, hádku nebo něco horšího, a když už, tak maximálně 

v rovině, zda k obědu bude knedlo-zelo-vepř nebo dušený játra na cibulce anebo 

si v hospodě dáme každý co chce. Z obecného hlediska taková "životní nuda". 

Ale jsem spokojený.  

M. J. 

Jediným bezpečným kritériem ,kterým se odlišují chovanci ústavů duševních 

zdraví od lékařů jsou klíče od vchodů.  

P. P. 

Kazdymu trochu hrabe.  
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5 Diskuse 

V této části se pokusíme kriticky zhodnotit použitou metodologii výzkumu, popíšeme úskalí, 

která se během výzkumu vyskytla, navrhneme jejich řešení, určíme, zda byla stanovená 

hypotéza během analýzy potvrzena či vyvrácena, a též navrhneme další možné výzkumy, 

které by mohly na zjištěné poznatky navázat a více je rozvést.  

Smíšený výzkum umožnil zkoumat komplexnější výzkumnou otázku, tedy to, jakým 

způsobem je schizofrenie stigmatizována na českých zpravodajských serverech. Díky této 

metodě výzkumu byly zjištěny jak kvantitativně měřitelná data, tak poznatky, které nejsou 

kvantitativně uchopitelné. Kvalitativní analýza diskusí u zkoumaných článků zase umožnila 

do výzkumu zařadit i příjemce daných mediálních obsahů. Výzkum byl prováděn jedním 

výzkumníkem, což byla z části výhoda, jelikož tolik nedocházelo k odchylnému způsobu 

kódování. Po dokončení obsahové analýzy byl výzkum znovu proveden u článků, které byly 

kódovány mezi prvními, z důvodu ověření, zda by po uplynutí určitého časového úseku byly 

jednotky kódovány stále stejným způsobem. Během tohoto ověření nebyla zaznamenána 

žádná významná odchylka. Kódovací arch byl pro možnost ověření výsledků připojen 

k práci jako příloha 2. Nevýhodou v případě kódování jediným výzkumníkem bylo to, 

že byl výzkum poměrně časově náročný. 

Při procesu sběru dat bylo shledáno lehce problémovým určení klíčových slov pro 

vyhledání relevantních článků. Diagnóza schizofrenie může být někdy nejasná a existuje 

i více typů tohoto onemocnění či více duševních onemocnění, které z pojmu schizofrenie 

vycházejí. V případném dalším výzkumu by se tedy dalo uvažovat i o zařazení slov 

postschizofrenní nebo schizotypní mezi klíčová slova, podle kterých by byly články 

vyhledávány.  Tato slova však do výzkumu zařazena nebyla. Přestože mohou nést podobné 

příznaky, jsou to spíše rozdílné nemoci. Do výzkumného vzorku by se též daly zařadit 

články, které nebyly publikovány na hlavní stránce serverů (např. idnes.cz), ale pouze 

na stránkách jednotlivých rubrik (např. blog.idnes.cz). V rámci tohoto výzkumu však byly 

tyto články odfiltrovány. Stejná analýza by se také dala provést i na dalších zpravodajských 

serverech (např. lidovky.cz, seznamzpravy.cz, ihned.cz atd.).  

Během obsahové analýzy byla v rámci první vedlejší výzkumné otázky, tedy v jakém 

kontextu je schizofrenie zmiňována na českých zpravodajských serverech, testována 

hypotéza, že nejčastěji se o schizofrenii referuje v souvislosti s kriminalitou. Tato hypotéza 

byla potvrzena, neboť nejvíce článků zmiňujících schizofrenii vyšlo v rámci tématu krimi. 
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Více než polovina zkoumaných článků se zmiňovala o určitém typu agresivního jednání 

a v souvislosti s tímto jednáním byly osoby se schizofrenií nejčastěji v roli pachatele. 

V tématu krimi bylo též identifikováno nejvíce stigmatizujících článků.  

Pokud bychom měli celkově zhodnotit obsahy jednotlivých serverů, nejvíce 

stigmatizujících zpravodajských obsahů bylo zveřejněno na serveru idnes.cz a nejméně 

stigmatizujících zpravodajských obsahů bylo publikováno na serveru aktualne.cz. Poměrně 

překvapivé bylo i zjištění, že server blesk.cz, který je představitelem spíše bulvárního média, 

publikoval ze všech serverů nejvíce článků vyhodnocených jako neutrální. Tento 

zpravodajský server však publikoval nejméně článků, které měly destigmatizační charakter.  

Z obsahové analýzy též vyplynulo zjištění, že přímé zmínění schizofrenie v titulku 

článku vede ke stigmatizaci. Díky tomuto zjištění bychom mohli uvažovat o výhodách 

v případě přejmenování schizofrenie, jako tomu bylo v Japonsku. Tato skutečnost však stále 

nevysvětluje otázku, zda by se nový pojem nestal po delším užívání také stigmatizujícím. 

 Obsahovou analýzou bylo zjištěno ještě několik dalších skutečností, například, že 

nejčastějším zdrojem informací byl pro zpravodajské servery odborník v oblasti zdravotní 

péče a schizofrenie byla nejfrekventovaněji zmiňována v jiných než psychiatrických 

souvislostech v článcích s politickým tématem. 

Jako stigmatizující prvek byl určen zejména stigmatizující jazyk. Bylo však zjištěno, že 

užití tohoto jazyka není výhradní podmínkou stigmatizace. Stigmatizující jazyk může být 

použit při objasnění stigmatizace příjemci a fungovat tak jako destigmatizující prvek. Stejně 

tak výrazy, které byly v teoretické části definovány jako neutrální, mohou mít stigmatizační 

charakter. Vše totiž záleží na kontextu, v jakém je daný jazyk použit.  

Zpravodajské servery měly tendenci uvádět schizofrenii i v případě, že tato informace 

nebyla zcela relevantní. Schizofrenie byla také užívána jako jasné odůvodnění agresivního 

jednání, přestože existovaly i další faktory, které toto jednání mohly způsobit. V případě 

dalšího výzkumu by v rámci obsahové analýzy mohl být zkoumán výskyt faktorů jako je 

užívání drog, sklony k násilí a nelehká sociální situace. Jako hypotéza by pro tento výzkum 

mohlo být tvrzení, že agresivních jednání u osob se schizofrenií v kombinaci s dalšími 

faktory je mnohem více než agresivních jednání, kde je jediným vysvětlujícím faktorem 

diagnóza schizofrenie.  

V rámci analýzy komentářů týkajících se osob se schizofrenií nebyl brán ohled na počet 

plusů a mínusů, které daným komentářům přidělili ostatní komentující. Diskuse též nebyly 

přístupné u všech zkoumaných článků.  
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Bylo by však zajímavé provést kvantitativní výzkum diskusních fór a zjistit, zda u více 

stigmatizujících obsahů převládají spíše negativní komentáře nad pozitivními komentáři 

vztahující se k tématu schizofrenie a zda je tomu u destigmatizujících obsahů naopak. 

V diskusních fórech je však aktivní pouze určitá skupina příjemců daného média. Mohou 

být též vyjadřovány spíše ty názory, které se v rámci této sociální skupiny považují 

za dominantní. Získané informace by z takovéhoto výzkumu měli tedy výpovědní hodnotu 

spíše o tom, jaké názory převažují mezi uživateli, kteří komentují dané obsahy, 

než o názorech všech příjemců daného média. Jak už jsme si uvedli v teoretické části, není 

také zcela vhodné dávat do přímé souvislosti mediální obsah a reakce příjemců daného 

obsahu. Na příjemce může působit několik faktorů, díky kterým si vytváří subjektivní 

význam daného sdělení. Na to, jakým způsobem si daný obsah vyloží a jak na něj bude 

či nebude příjemce reagovat, může mít vliv například to, zda má či nemá s onemocněním 

osobní zkušenost. Nicméně zahrnutí příjemců mediálních obsahů do analýzy obsahu 

je žádoucí a mohl by být proveden další výzkum, například hloubkové rozhovory vedené 

s příjemci nad daným mediálním obsahem. Osobní kontakt s příjemci by byl také ideálnější 

vzhledem k tomu, že na internetových diskusích jsou ironie či sarkasmus těžko 

rozpoznatelné. 

Na tuto diplomovou práci by se dalo navázat stejným průzkumem médií v následujících 

letech pro porovnání s počátečním stavem v roce 2019, kdy vznikly destigmatizační 

materiály pro média a začala fungovat iniciativa Stigmawatch, a sledovat tak případné 

změny ve stigmatizaci schizofrenie na zpravodajských serverech. 
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Závěr 

V této práci byla řešena problematika stigmatizace schizofrenie na zpravodajských 

serverech. Stigmatizace schizofrenie má vliv na negativní přístup společnosti k tomuto 

duševnímu onemocnění a ve svém důsledku může vést i ke zhoršování zdravotního stavu 

pacientů. Lidé, kteří nemají přímou zkušenost se schizofrenií, mohou informace získávat 

zprostředkovaně pomocí médií. Zejména mediální obsahy s vysokou mírou fakticity, jako je 

zpravodajství, mohou být považovány za pravdivé. Média mají bohužel tendence zobrazovat 

osoby se schizofrenií přehnaně negativně a tím přispívat ke stigmatizaci schizofrenie. 

V teoretické části byla stručně shrnuta problematika studia mediálních obsahů. Byly 

vysvětleny základní pojmy jako mediální obsah, význam mediálního obsahu, sociální 

konstrukce reality, diskurz, reprezentace a stereotyp. Pozornost byla věnována i obsahům 

zpravodajských serverů a příjemcům těchto obsahů. V této části práce byly též položeny 

teoretická východiska pro studium stigmatizace schizofrenie. Byly definovány pojmy stigma 

a schizofrenie. Stručně byl shrnut historický vývoj postavení schizofrenie ve společnosti, 

díky kterému jsme zjistili, proč je schizofrenie stigmatizována i nyní. Popsali jsme 

současnou stigmatizaci schizofrenie a také důsledky této stigmatizace. V závěru teoretické 

části byly zmíněny destigmatizační projekty probíhající v České republice a s nimi spojené 

destigmatizační materiály, které byly užitečné pro výzkum v této práci.  

Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem je schizofrenie stigmatizována na vybraných 

českých zpravodajských serverech. Byla provedena obsahová analýza zpravodajských 

serverů novinky.cz, idnes.cz, aktualne.cz, denik.cz a blesk.cz. Tato analýza byla doplněna 

o kvalitativní výzkum stigmatizujících a destigmatizujících prvků zpravodajských obsahů 

a též o kvalitativní výzkum diskusí u zkoumaných článků. 

Bylo zjištěno, že nejčastěji se o schizofrenii referuje v souvislosti s kriminalitou. Osoby 

se schizofrenií jsou nejčastěji zobrazovány v roli pachatele. Přímé zmínění schizofrenie 

v titulku vede ke stigmatizaci schizofrenie. Nejvíce stigmatizujících článků bylo zveřejněno 

na serveru idnes.cz a nejméně stigmatizujících článků bylo publikováno na serveru 

aktualne.cz. Mezi stigmatizující prvky můžeme zařadit například stigmatizující jazyk 

a zavádějící ilustrační fotografie. Komentující v diskusích schizofrenii stigmatizovali 

i destigmatizovali. Mezi některé ze stigmatizujících názorů komentujících patří například to, 

že osoby se schizofrenií jsou nebezpečné a mělo by s nimi být tak i zacházeno. Děti, které 

mají schizofrenii, jsou podle některých diskutujících nezodpovědné.  
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Na provedený výzkum lze navázat například stejným výzkumem v nadcházejících 

letech a výsledky porovnat s výzkumem této práce. Poznatky získané díky tomuto výzkumu 

mohou posloužit jako zdroj informací pro tvůrce mediálních sdělení i pro pracovníky 

angažované v destigmatizačních projektech a pomoci tak destigmatizačnímu procesu 

v České republice. 
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Summary 

In this thesis, the issue of stigmatization of schizophrenia on news sites was addressed. The 

stigmatization of schizophrenia has an influence on society's negative approach to this 

mental illness and, as a result, can lead to a deterioration in patients' health. People who do 

not have personal experience with schizophrenia can obtain information through the media. 

Especially media content with a high level of factuality, such as news, can be considered 

true. Unfortunately, the media tend to portray people with schizophrenia in an overly 

negative way, contributing to the stigmatization of schizophrenia. 

The theoretical part briefly summarizes the issue of media content. Elementary 

concepts such as media content, meaning of media content, social construction of reality, 

discourse, representation and stereotype were explained. Attention was also paid to the 

content of news sites and the recipients of this content. The theoretical basis for the study 

of the stigmatization of schizophrenia were also laid in this part of the work. The terms 

stigma and schizophrenia were defined. The historical development of the position 

of schizophrenia in society was briefly summarized. We described the current stigmatization 

of schizophrenia and the consequences of this stigmatization. At the end of the theoretical 

part, destigmatization projects in the Czech Republic and related destigmatization materials 

were mentioned. These materials were useful for research in this thesis. 

The aim of the thesis was to find out how schizophrenia is stigmatized on selected 

Czech news sites. A content analysis of the news sites novinky.cz, idnes.cz, aktualne.cz, 

denik.cz and blesk.cz was performed. This analysis was supplemented by qualitative 

research of stigmatizing and destigmatizing elements of news content, as well as qualitative 

research of discussions in the examined articles. 

It has been found that schizophrenia is most often reported in connection with crime. 

People with schizophrenia are most often portrayed as perpetrators. The direct mention of 

schizophrenia in the title leads to the stigmatization of schizophrenia. The most stigmatizing 

articles were published on the idnes.cz site and the least stigmatizing articles were published 

on the aktualne.cz site. Stigmatizing elements can include stigmatizing language and 

misleading illustration photography. Commentators in discussions both stigmatized and 

destigmatized schizophrenia. Some of the stigmatizing views of commentators include, 

for example, that people with schizophrenia are dangerous and should be treated as such. 

According to some discussants, children who have schizophrenia are irresponsible. 
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The research can be followed up, for example, by the same research in the coming 

years and compare the results with the research of this thesis. The knowledge gained through 

this research can serve as a source of information for the creators of media messages and 

for participants involved in destigmatization projects and thus help the destigmatization 

process in the Czech Republic. 
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I 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

Název výzkumu: Stigmatizace schizofrenie na vybraných českých zpravodajských 

serverech 

Metoda: obsahová analýza vybraných českých zpravodajských serverů z období 

mezi 1. lednem 2019 a 31. prosincem 2019 

 

Kódovací jednotka (relevantní článek) 

jeden článek na zpravodajském serveru, který obsahuje alespoň jedno z klíčových slov: 

schizofrenie, schizofrenik, schizofrenička, schizofrenní, schizoafektivní 

 

Seznam proměnných 

č. Popis proměnné Kód Obor hodnot Poznámka 
1 Kódovací jednotka 1 …  kód podle pořadí 

(pro lepší orientaci) 

2 Zpravodajský server 1 novinky.cz  

2 idnes.cz  

3 aktualne.cz  

4 denik.cz  

5 blesk.cz  

3 Titulek článku text  identifikační proměnná 

4 Datum zveřejnění dd.mm.  identifikační proměnná 

5 Počet komentářů v diskusi 0 …  v případě chybějící 
diskuse, uvést též kód 0 

6 Hlavní téma článku 1 krimi  

2 zdraví příčiny nemocí, prevence, 
léčba, vědecké výzkumy,… 

3 zdravotnictví reforma psychiatrické 
péče, bydlení a práce pro 
nemocné, výjezdy sanitek, 
invalidní důchody, 
iniciativy destigmatizace,.. 

4 politika  

5 A. Babiš kauza premiér Andrej 
Babiš a Andrej Babiš ml. 

6 kultura film, literatura, hudba, 
celebrity, oslavy, muzea,... 

7 blog články psané amatérskými 
žurnalisty (nehledě jejich 
hlavního tématu) 

8 sport  

9 jiné článek nelze přiřadit 
k žádnému tématu výše, 
hlavní téma článku má 
ve výzkumu zanedbatelný 
výskyt 



 

II 

7 Jiné než psychiatrické souvislosti 0 ne  

1 ano – stigmatizuje autor 
článku 

pokud je schizofrenie 
zmíněna v jiných než 
psychiatrických 
souvislostech, proměnné 
č. 9-12 nekódujeme 

2 ano – autor článku cituje 
stigmatizující výrok jiného 
subjektu 

platí to samé jako výše 

8 Schizofrenie zmíněna v titulku 0 ne  

1 ano  

9 Zdroj informací o schizofrenii* 0 neuvedeno  

1 osoba se schizofrenií i osoba, která tvrdí, že má 
schizofrenii a není to 
zatím lékaři potvrzeno či 
vyvráceno 

2 příbuzní nemocného premiér A. Babiš kódován 
jako příbuzný nemocného 

3 přátelé / sousedé   

4 odborník v oblasti 
zdravotní péče 

lékař, psycholog, soudní 
znalec z oblasti 
zdravotnictví, záchranná 
služba, odborník 
z destigmatizačního 
projektu, ošetřovatelé, 
terénní pracovník, … 

5 policie / bezpečnost / 
vězeňská služba 

 

6 soud / právník  

7 politik / lokální autorita  

8 známá osobnost herec, spisovatel,… 

9 jiné médium  

10 Typ agresivního jednání* 0 bez agrese zvažujeme spojitost 
i s fiktivním agresivním 
jednáním 

1 vražda  i neposkytnutí pomoci 

2 ublížení na zdraví  

3 únos  

4 znásilnění  

5 přepadení / vyhrožování  

6 suicidální jednání / 
sebepoškozování 

 

7 agrese vůči předmětům  

11 Role v agresivním jednání 0 žádná i pokud pachatel byl dříve 
označován za nemocného, 
ale bylo to lékaři oficiálně 
vyvráceno 

1 pachatel platí presumpce viny; 
i pokud pachatel tvrdí, že 
má schizofrenii, je to 
zpochybňováno, ale ne 
zcela vyvráceno 

2 oběť  

3 pachatel i oběť  



 

III 

12 People first princip 0 neporušen nevyskytují se slova jako: 
schizofrenik / 
schizofrenička NEBO je 
pomocí nich vysvětlen 
people first princip 
(destigmatizuje) 

1 porušen v článku se vyskytují slova 
jako: schizofrenik / 
schizofrenička; porušen, 
i když sebestigmatizuje 
osoba se schizofrenií 

13 Celkové hodnocení titulku 0 destigmatizující obsahuje destigm. prvky 

1 neutrální použity neutrální výrazové 
prostředky nebo v titulku 
schizofrenie není zmíněna 

2 smíšené obsahuje stigm. i destigm. 
prvky 

3 stigmatizující obsahuje stigm. prvky → 
má potenciál v příjemci 
vzbuzovat negativní 
asociace spojení se schiz. 

14 Celkové hodnocení článku 0 destigmatizující obsahuje převážně 
destigm. prvky 

1 neutrální použity spíše neutrální 
výrazové prostředky 

2 smíšené přibližně stejný výskyt 
stigm. a destigm. prvků 

3 stigmatizující převažují stigm. prvky 

 

*Je možné vícenásobné kódování  
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Příloha č. 2: Kódovací arch 
 

 



 

V 

 



 

VI 

 



 

VII 

 



 

VIII 

 



 

IX 

 
 

 

 

 

 


