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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 



 

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  



 

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  



 

Příloha č. 2: Kódovací arch 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 


