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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá širším tématem instrumentalizace historie médii. 

Konkrétněji je studováno využití španělské chřipky online verzemi The Guardian a The 

Telegraph pro psaní o možných transformativních dopadech Covidu-19. Metoda zvolená 

pro tuto práci je kvalitativní obsahová analýza s celkovým vzorkem 180 článků, z období 

prvního lockdownu ve Spojeném Království, tj. jara 2020. Pro studium tohoto tématu je 

využívána teoretická opora ze studia instrumentalizaci historie médii a využívání kulturní 

paměti médii. Práce spočívá ve sběru dat, jejich roztřídění a následné analýze a 

interpretaci. Jejím závěrem je zjištění, že existuje spojení mezi tématem transformace a 

instrumentalizací španělské chřipky ve studovaných případech. Z témat nejčastěji 

spojovaných s tímto využitím historie lze zmínit očekávané nebo žádané transformativní 

změny v oblastech ekonomiky a nerovnosti ve společnosti. Míra zmiňování 

transformativních elementů ve spojitosti s historií je však těžko hodnotitelná, vzhledem 

k nedostatečné možnosti porovnání s jinými výzkumy podobného charakteru. 

 

Annotation 

This bachelor’s thesis concerns itself with the broader topic of instrumentalisation of history, 

in this case the Spanish flu, by the media. This topic is studied on the case of articles 

published by the online sections of The Guardian and The Telegraph about the possible 

transformational effects of COVID-19 during the first lockdown of the UK, i.e. the spring 

of 2020. Qualitative content analysis is used by this thesis as its method of research, with a 

total sample size of 180 articles. Theoretical framework used in this work is that of 

instrumentalisation of history in the media, as well as collective memory and its usage in the 

media. Data was collected from online articles, then categorised and finally the trends within 

it were used to come to conclusions. This analysis found a link between the 

instrumentalisation of the Spanish flu and transformational topics being mentioned, with 

inequality and the economy emerging as notably often mentioned themes. The conclusion 

reached is that history indeed was instrumentalised by the selected newpapers when 

discussing transformation. The degree to which this occurred requires further comparison 

with similar research to provide a more complete picture, however. 
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Úvod 
Tato práce se zaměřuje na širší téma instrumentalizace historie médii, což je problematika, 

která se s postupem času jeví jako stále aktuálnější. Vyvstává tedy otázka, nakolik historické 

události ovlivňují podávání zpráv o aktuálních událostech a naopak. V době téměř 

neustálého zapojení do 24hodinového zpravodajského cyklu je třeba mít na paměti, jaké 

tendence mohou média vykazovat při diskusích o situacích, ve kterých se nacházíme. 

Toto téma bude touto prací ilustrováno na konkrétním případu podávání zpráv o pandemii 

Covidu-19 s využitím narativu španělské chřipky a následném dopadu tohoto využití 

britskými médii. Širší pojem využití historie tak bude demonstrován na aktuálně relevantním 

tématu s dosud neznámými budoucími dopady, což na oplátku dává výzkumu větší 

objektivitu, protože nebyl ovlivněn informovaností o dalším vývoji událostí. Nedojde tedy 

k větší předpojatosti jedním či druhým směrem kvůli zkoumání zpětným pohledem.  

Vzhledem ke stále trvajícímu stavu krize Covid-19 dosud v tomto směru nebylo provedeno 

mnoho výzkumů. Jak lze očekávat, většina prací, které se v současné době provádí, jsou v 

lékařských oborech. Existují však jiné výzkumy, které zkoumají, jak média reagují na 

zdánlivě opakující se události, jako tomu bylo v případě krize ve Fukušimě, která byla médii 

přirovnávána ke katastrofě v Černobylu1. Tento příspěvek se pokouší navázat na tradici 

podobného výzkumu, ovšem zaměřený na krizi dneška. 

Jedná se o problém, který je obzvláště aktuální v dnešní době, kdy sociální média ohrožují 

roli tradičních médií2 a existují otázky, do jaké míry se média zaměřují na prosazování 

narativů na rozdíl od pouhého podávání zpráv, zejména v dnešní nejisté době.  

Tento výzkum si klade za cíl odpovědět na to, zda je při zpravodajství o Covidu-19 využíván 

narativ španělské chřipky, zejména pokud jde o její dopad a potenciální transformační účinek 

na svět. Zaměřují se média hlavně na ekonomické změny, které přinesly, na geopolitické 

dopady, na demografické či společenské obraty – je přetváření světa vůbec jedno z hlavních 

témat diskuse? 

 
1 Perko, Tanja, Iztok Prezelj, Marie C. Cantone, Deborah H. Oughton, Yevgeniya Tomkiv a Eduardo 

Gallego, „Fukushima Through the Prism of Chernobyl: How Newspapers in Europe and Russia Used Past 

Nuclear Accidents.” Environmental Communication 13, č.4, (2019): 527–45. 

https://doi.org/10.1080/17524032.2018.1444661. (staženo 2. května 2021). 
2 Kevin Barnhurst, Mister Pulitzer and the Spider : Modern News From Realism to the Digital (Urbana: 

University of Illinois Press, 2016) , 6. 
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Primárními zdroji, které tato práce používá, jsou online novinové články od The Guardian a 

The Telegraph. Tradičně by se měl autor zabývat tím, nakolik mohou být prameny práce 

nějakým směrem zaujaté, nakolik jsou produktem své doby a nahlížet na ně kriticky. V této 

práci to však tak nebude. Proč je něco napsáno je pro tuto práci méně důležité než fakt, že 

to bylo napsáno. Závěry totiž budou vyvozovány přímo z dat, získaných četbou článků. 

Právě z tohoto důvodu nebude na následujících stranách mnoho místa vymezeno kritickému 

hodnocení článků, případně tzv. fact-checkingu.  

Literatura, používaná touto prací, je nejčastěji relevantní v sekcích diskutujících 

metodologii, její odůvodnění a následně v sekci zabývající se teoretickým ukotvením. Kvůli 

způsobu výzkumu není sekce věnující se popisu a následné analýze dat příliš závislá na 

sekundárních zdrojích a je jich častěji využíváno spíše jako podpory argumentů, či pro 

získání robustnějšího podkladu pro spekulace. Z děl přímo využitých lze zmínit příspěvky 

Riffeho a Driska, na nichž je založena metodologie této práce. V oblasti instrumentalizace 

historie se tato práce opírá o Conboye, v části o kolektivní, či historické paměti pak jde o 

díla Erlla a Rigneyho, kteří navazují na tradiční pojetí Halbwachse. K spojení těchto 

elementů je poté využito sborníku od Barbie Zelizer a Keren Tenenboim-Weinblatt. 

Tento příspěvek začíná krátkou částí, která uvádí konvence využité prací a nastiňuje kontext 

diskutovaných témat, následuje vysvětlení použitých metod, důvody pro právě jejich použití 

a proces, který vedl k této volbě. Odtud práce přejde k teoretickému a literárnímu ukotvení, 

které umožní lépe rozvést následující dvě části a porozumět jim. Tyto hlavní části práce jsou 

popis dat získaných z obsahové analýzy a následná analýza zmíněných dat, která se pokusí 

konečně přinést odpovědi na otázky kladené tímto dílem. Práce bude poté uzavřena závěrem, 

který poskytne konečné rozuzlení výzkumné otázky a shrnutí celé výzkumné činnosti. 
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1 Vymezení 
Je nutné upozornit na několik důležitých kontextuálních informací ohledně přesného 

zaměření práce, než se přejde k metodologickému rámci, aby bylo jasnější proč se tato práce 

vydala v oblasti získávání dat a jejich analýzy tímto konkrétním směrem. 

Španělská chřipka byla zásadní pandemií s několika vlnami, k nimž došlo mezi lety 1918 a 

1920, a která způsobila desítky milionů úmrtí. Vzhledem k stavu informačních a lékařských 

technologií v té době je obtížné přesně odhadnout počet případů a úmrtí, tedy i skutečný 

rozsah a závažnost nemoci. To samo o sobě dává velkou možnost použití španělské chřipky 

jako nositele dezinformací nebo úmyslného matení faktů, protože čísla lze snadno natahovat 

jedním, či druhým směrem tak, aby se posunul narativ. I dnes, se všemi existujícími 

lékařskými technologiemi, existují neshody ohledně toho, co přesně způsobilo téměř 

bezprecedentní úroveň úmrtnosti. Je důležité mít na paměti tuto rozpolcenost a udržovat 

dávku skepticismu, kdykoli dojde k porovnání tvrdých čísel. To však nebude v tomto 

výzkumu klíčovou otázkou, protože se nezabývá samotnými tvrdými fakty a přistupuje k 

datům ze subjektivnějšího hlediska – pohledy autorů a novin i jejich využití historických a 

kulturní narativů jsou důležitější než faktické nesrovnalosti. Jak jsou, či naopak nejsou, 

používány zmínky španělské chřipky je významnější, než jestli jsou použity „správně“. 

Podobně, vzhledem k právě probíhajícímu výzkumu skutečného původu Covidu-19, jeho již 

četným mutacím a častým neshodám v lékařské komunitě, se nebude tento článek pokoušet 

poskytnout kontrolu faktů o podrobnostech nebo pokud jsou statistiky mírně v rozporu. 

Jinými slovy, přestože média by měla být odpovědná za poskytování faktických informací, 

bez přehánění a předčasných soudů, články tohoto rázu existují. Katalogizace a kategorizace 

článků, které nesplňují tyto žurnalistické standardy, však bude probíhat stejným způsobem 

jako u ostatních. Cílem tohoto příspěvku opět není poskytnout analýzu chyb a nesrovnalostí, 

ale spíše analýzu nejběžnějších témat, která se nacházejí na stránkách vybraných novin. 

Dopad na čtenáře a obyvatelstvo jako celek, stejně jako zkoumání témat, se kterými se lze 

nejčastěji setkat, jsou jádrem tohoto výzkumu. Tyto myšlenky budou poté dále rozpracovány 

v následujících částech práce. 

Protože název „španělská chřipka“ vznikl hlavně z důvodu ochoty Španělska podávat o 

nemoci zprávy, na rozdíl od států zapojených v první světové válce, a ne kvůli původu 

pandemie, existuje postupná snaha od tohoto termínu a podobných upouštět. Z tohoto 
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důvodu také tento pojem není příliš častý ve španělsky mluvících zemích a snižuje se jeho 

frekvence i v anglofonních zemích, což ostatně potvrdilo i doporučení Světové zdravotnické 

organizace z roku 2015.3 V zájmu jednoduchosti čtení a jednoty pojmů se však tato práce 

drží „španělské chřipky“ a to i v případě, že analyzované články používají synonymních 

pojmů, jako například „the flu of 1918“ nebo „the 1918 H1N1 epidemic“. 

2 Metodologie 
Způsob, jakým se tato práce pokusí ponořit hlouběji do tématu instrumentalizace historie, 

bude obsahová analýza. Tato metoda byla zvolena z toho důvodu, že umožňuje kvalitativně 

posoudit způsob, který si zvolená média vybrala pro podávání zpráv o probíhající pandemii 

Covidu-19 a jak interpretují vztah mezi minulostí a současností. V tomto případě tedy o 

spojitostech, či srovnáních dopadů španělské chřipky a potenciálních změn přinesených 

pandemií Covidu-19. Obsahová analýza také umožňuje sbírat informace nenápadně, tj. bez 

vědomí účastníků výzkumu, oproti např. dotazníku, jehož respondenti jsou si plně vědomi 

své účasti. Takto získané znalosti tím pádem mají vyšší míru spolehlivosti, protože existence 

výzkumu nijak neovlivnila jejich chování. Často je poměrně obtížné provádět výzkum 

tohoto typu kvůli autocenzuře, kterou lidé automaticky uplatňují, jsou-li sledováni. Tato 

metoda však umožňuje odvodit závěry přímo z článků napsaných pro širokou veřejnost. 

V rámci tohoto typu metodologického rámce se považuje za vhodné stanovit si výzkumnou 

otázku, která pomůže autorovi se konkrétněji zaměřit na trendy objevené v datech. V této 

práci je jí toto: Vidí články porovnávající pandemii Covidu-19 se španělskou chřipkou 

Covid-19 jako transformativní element? Odpověď na tuto otázku by měla být pouze jednou 

z několika, které budou odvozeny z dat, ale doporučuje se stanovit obecnou otázku, i kdyby 

měla sloužit pouze při interpretaci souboru získaných informací.4 

Soubor dat bude sestávat z novinových zpráv a tzv. opinion pieces publikovaných na téma 

španělské chřipky a Covidu-19 v The Telegraph (online verzi The Daily Telegraph) a v 

online sekci The Guardian, zejména když příspěvky porovnávají pandemie a diskutují o 

 
3 „World Health Organization Best Practices for the Naming of New Human Infectious Diseases“, 

doporučení Světové zdravotní organizace, Wolrd Health Organization, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/163636/WHO_HSE_FOS_15.1_eng.pdf. (staženo 2. května 

2021). 
4 Daniel Riffe, Analyzing Media Messages : Using Quantitative Content Analysis in Research (New York: 

Routledge, 2014), 94. 
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jejich dopadu. Tyto publikace byly vybrány, protože jsou považovány za tzv. newspapers of 

record pro Velkou Británii a jejich online sekce patří k nejčtenějším. Jejich status, stejně 

jako skutečnost, že jsou uzamčeny buď za platební bránou, nebo za přihlašovacím systémem, 

by je mělo pasovat na noviny s vyšší úrovní žurnalistické praxe, o čemž ostatně svědčí i 

ocenění, jež získaly. Výběrem těchto zdrojů pro svá data, na rozdíl od těch, které jsou 

senzacechtivější, se tato práce pokouší obsáhnout vyváženější předpovědi a srovnání a méně 

emocionálních reakcí na probíhající záležitosti. Je proto nutné zdůraznit, že se tato práce 

nesnaží reflektovat myšlenky širší společnosti ve Velké Británii a soustředí se na čtenáře a 

autory těchto novin. Dalším důvodem, kvůli kterému byly tyto konkrétní noviny vybrány, je 

ten, že podle výzkumu provedeného agenturou YouGov představují obě strany tradičního 

politického dělení na levici a pravici.5 Je tedy snahou autora touto volbou do určité míry 

vyvážit předsudky vyplývající z politických tendencí obou primárních zdrojů. 

Zvolená doba, z níž jsou články přejaty, je období mezi zavedením prvního lockdownu ve 

Velké Británii, tedy 23. března 2020 a jeho faktickým koncem, tedy 23. června téhož roku.6 

Toto časové období bylo zvoleno proto, že k němu došlo po zavedení prvních tvrdých 

opatření a bylo jasné, že toto nebude „jen“ epidemie, jako je sezónní chřipka, nebo případ 

nenaplněného nebezpečí, jako tomu bylo u epidemie mexické prasečí chřipky roku 2009. 

Kromě toho by tento poměrně přísný časový rámec měl napomoci omezení spektra 

analyzovaných článků pouze do jedné fáze reakcí na krizi. Delší interval, zejména pak pokud 

by obsahoval i uklidnění léta a následný začátek druhé vlny pandemie, by mohl do dat vnést 

více šumu, soubor by pak totiž obsahoval příspěvky z období silně se lišících podle intenzity 

probíhající pandemie. 

Výběr konkrétních článků byl proveden pomocí vyhledávání Google. Dotaz „spanish flu 

impact "covid 19" site:theguardian.com“ a téměř identický dotaz, ve kterém došlo pouze k 

záměně požadované webové stránky za „telegraph.co.uk“ byly použity, aby došlo k nalezení 

pouze specifických výsledků ze specifických internetových stránek. Tyto výsledky byly poté 

dále filtrovány podle data, aby odpovídaly výše uvedenému časovému období. Z tohoto 

dotazu bylo zpracováno prvních devadesát výsledků pro každou publikaci. Algoritmus 

 
5 „YouGov Survey Results“, výsledky dotazníku o politické inklinaci novin, YouGov, 

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/n34shyp79t/InternalResults_170215_Left

-RightScale_ExtraCB_W.pdf. (staženo 2. května 2021). 
6 Timeline of UK coronavirus lockdowns, Institute for Government, 

„https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/timeline-lockdown-web.pdf. (staženo 2. května 

2021). 
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vyhledávače Google tyto články seřadil podle relevance. Díky tomu, že konkrétní způsob 

fungování tohoto systému není veřejně znám, nedochází k přidání zaujatosti. Případně jde o 

zaujatost vyhledávače samotného, která by tím pádem neměla nijak ovlivnit výzkumníka. 

Kromě toho byl do souboru zahrnut a následně analyzován doslova každý článek 

dohledatelný takřka stejnými parametry, pouze s konkretizací vyhledávacího dotazu na 

“"spanish flu" impact "covid 19" site:theguardian.com” a tou samou změnou pro The 

Telegraph. Přidání uvozovek donutí vyhledávač nabídnout pouze výsledky se zcela přesnou 

shodou. 

Články publikované zvolenými médii budou následně rozděleny do několika kategorií podle 

toho, jak přistupují ke srovnání mezi těmito dvěma pandemiemi. Pro tento úkol byl vybrán 

vzorek o velikosti devadesáti článků na každé internetové médium, protože se jedná o 

značnou část obsahu vytvořeného ve zvoleném médiu v daném časovém období, přesto je to 

však číslo proveditelné pro jednoho výzkumného pracovníka. Tato práce poté bude pracovat 

s takto získanými daty v popisné a později analytické části. 

Všechny články byly kategorizovány a jsou k nalezení v přiložené tabulce vytvořené 

programem Microsoft Excel. Články jsou do kategorií rozděleny podle několika kritérií. 

Například, zda je španělská chřipka použita pro účely porovnání nebo zda článek považuje 

Covid-19 za transformativní element. Kromě toho existují i kategorie pro trendy, které 

vyplynuly z analýzy dat jako časté. Dále existují i tři kategorie pro články, které nelze označit 

za relevantní pro tuto práci. To může být z důvodu chybějícího srovnání, či z důvodu 

nedostatečné relevance pro současnost nebo budoucnost. Tato rozdělení budou dále 

vysvětlena v části práce popisující data. 

Výše uvedený proces rozdělení do kategorií bude proveden ručně. Tento přístup byl zvolen 

proto, že ruční hodnocení v rámci obsahové analýzy umožňuje lépe pochopit významy a 

implikace, které by mohly zůstat skryté při využití kvantitativní metody, která by používala 

např. frekvence slov nebo sousloví. Vyhnutím se automatizaci by měla být snížena 

inherentní reduktivita v rámci obsahové analýzy. Na druhou stranu, ruční provedení tohoto 

úkonu však zvyšuje riziko zaujatosti nebo jiných možných zdrojů subjektivity. Celý proces 

však bude transparentní a seřazená data budou zahrnuta v příloze, což umožní kontrolu ze 

strany čtenářů. Tato metoda by tedy snad měla vést k empatičtějšímu přístupu k článkům a 
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získání přesnějšího náhledu na témata v nich obsažená bez ztráty akademické integrity. 

Konkrétní metoda použitá v této práci vychází převážně z děl Daniela Riffeho7 a Jamese 

Driska8 a použije kvalitativní úsudek k vytvoření dat, ze kterých budou odvozeny vzorce. 

3 Teoretický rámec 
Nejdůležitějšími tématy z hlediska teoretického ukotvení jsou pro tuto práci 

instrumentalizace historii a způsob, jakým média pracují s narativy minulosti v širším 

kontextu kolektivní paměti. Dále je potřeba upozornit na transformativní dopady španělské 

chřipky, a to za účelem prokázání relevantnosti výzkumné otázky a s ní i celé práce. Tyto 

jednotlivé koncepty budou prezentovány odděleně ve snaze o větší přehlednost.  

3.1 Instrumentalizace 

Při diskusi o tom, jak média využívají historii, se tento článek obrací hlavně k pracím 

Martina Conboye. Ten nabízí, že jedním z největších důvodů využívání historických událostí 

a jejich paralel ve veřejné debatě i v médiích je potřeba „navázat a udržovat pouto se 

specificky národním publikem“. Dále poskytuje příklady znovuprožívání hrdých okamžiků 

historie národa na stranách tisku, čímž je posilován vztah mezi médii a jejich čtenářstvem.9 

Média tak používají historii jako nástroj pro sjednocení, připomínající svým čtenářům, kdo 

jsou a jak se do tohoto bodu dostali. 

S tím souvisí způsob, jakým média používají historické události jako rámovací zařízení. 

Nejenom obsah, ale i způsob, jakým prezentují historii, jim umožňuje spojit se s jejich 

publikem. Důležitá výročí nebo události, které získaly na důležitosti díky nedávnému vývoji, 

mohou být dostatečně hluboko v historii pro to, aby se stihnul vytvořit historický konsensus. 

Způsob, jakým média tyto informace prezentují, jim však může přinést podporu od svých 

čtenářů, pokud jsou formulovány preferovaným způsobem.10 Hnacím motorem tohoto typu 

zpravodajství pak není samotná historie. Ta je jen předmětem, který lze vhodně zarámovat. 

Existuje také další způsob, jakým média v dnešní době využívají historii, a to jako prostředek 

 
7 Riffe, Media Messages, 32-50. 
8 James Drisko, Content Analysis (New York: Oxford University Press, 2015), 83. 
9 Conboy, Martin. „Introduction: How Journalism Uses History.” Journalism Practice 5, č.5 (2011), 507. 

https://doi.org/10.1080/17512786.2011.601896. (staženo 2. května 2021). 
10 Ibid., 511. 
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k poskytování kontextu nebo informací, aniž by bylo nutné explicitně hovořit o minulosti. 

Například slavné fráze z Churchillových projevů se staly součástí jazyka používaného médii, 

i když tématem není nic co by souviselo přímo s ním nebo s historií obecně, ale jedná se 

např. o fotbalový zápas.11 I přesto tak ale dochází k využití a oživení historie. Nikoli sice 

přímo, ale je používána jako nástroj komunikace nebo způsob poskytnutí např. nacionálního 

zarámování v rámci několika slov. 

Morris-Suzuki poté poukazuje na to, že média mají výrazný vliv na budoucnost díky tomu, 

že jsou těmi, kdo minulost vyvolávají a vracejí do povědomí. Je to skutečně jejich volba: co 

zanedbávat, co přehánět. Používají historii, možná někdy nevědomky, jako nástroj 

vyzdvihnutí určitých částí kolektivní paměti národa. Jejich zaměření na různé aspekty 

historie poté mění celkové vnímání události, i když jen nepatrně, což má poté důsledky pro 

reálný svět v okamžiku, kdy se rozvine podobná situace.12 Jejich selektivita proto může 

změnit způsob, jakým jako společnost reagujeme na současné nebo budoucí záležitosti. 

3.2 Kolektivní paměť v médiích 

Kolektivní, či také kulturní nebo historická paměť je ze své samotné podstaty pluralitním 

pojmem. Neexistuje žádný univerzální způsob, jakým si naše společnosti pamatují konkrétní 

události. Do určité míry je však i tak paměť společnosti ovlivňována a dotvářena tím, jak na 

danou událost nahlížejí zpětně média. V tradičním pohledu Halbwachse patří mezi hlavní 

rozdíly mezi historií a kolektivní pamětí přidaná dimenze emocí.13 To hraje důležitou roli ve 

světě médií, které do značné míry pracují právě s emocemi. 

Ještě na další možné dělení poukazuje David Rieff, jehož práce zdůrazňuje rozdíl mezi 

sdílenými vzpomínkami těch, kteří prožili události, a těch, kteří se o nich dozvěděli pouze 

prostřednictvím médií.14 U španělské chřipky se média ujala vedoucí role jednoduše kvůli 

době, která uplynula, a byla tak hlavním místem expozice pro drtivou většinu lidí. 

Zejména pokud jde o události ze vzdálenější minulosti, hrají média klíčovou roli 

připomínáním a znovuprožíváním. Jeden ze způsobů používaných pro toto upamatování je 

tzv. výroční zpravodajství, ve kterém se nejčastěji při kulatých výročích opětovně přehrávají 

 
11 Ibid., 517. 
12 Tessa Morris-Suzuki, The Past Within Us: Media, Memory, History, (New York: Verso, 2005): 27. 
13 James Wertsch a Henry L. Roediger, „Collective Memory: Conceptual Foundations and Theoretical 

Approaches.” Memory 16, č.3: 321. https://doi.org/10.1080/09658210701801434. (staženo 2. května 2021). 
14 David Rieff, In Praise of Forgetting: Historical Memory and Its Ironies. (New Haven: Yale University 

Press, 2016): kapitola 1, citováno z nestránkovaného zdroje. 
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důležité milníky minulosti.15 Právě tento způsob zpravodajství sloužil až do vypuknutí 

pandemie Covidu-19 jako nejčastější upozornění, upomínka na hrůzy španělské chřipky. 

Příklady lze najít i mimo stránky médií, jde např. o tuto kompilaci příběhů u příležitosti 

devadesátého výročí španělské chřipky na internetových stránkách amerického Centra pro 

kontrolu a prevenci nemoci.16 

Kromě toho, jak zdůrazňuje Erll, se média prosadila jako samostatná síla při formování a 

přehrávání kulturních vzpomínek. Mají moc prosazovat agendu, vyzdvihovat téměř 

zapomenuté kulturní události a formovat je tak, aby lépe odpovídaly narativu a potřebám 

doby.17 

Porozumění těmto konceptům umožňuje lépe hodnotit způsob, jakým média používají 

příběhy z minulosti k podávání zpráv o současnosti. Odvolávání se na kolektivní paměť 

španělské chřipky, na ztráty, které způsobila a na to, jak změnila svět – to jsou všechno 

odkazy, které se v době krize Covidu-19 používají dennodenně. Pravděpodobně 

nejdůležitější pro tuto práci však není obecná kolektivní paměť, ale uvědomění si, že jsou to 

právě média, která jsou tvořiteli současné kolektivní paměti o španělské chřipce. Z čistě 

demografických důvodů se mediální obraz stal obrazem dominantním. Je proto nutné mít 

stále na paměti, že narativ změny, či transformace, se kterým se při diskusi španělské chřipky 

setkáváme, je produktem desítek let retrospektivního zpravodajství. Pandemie Covidu-19 

však tento narativ získává již nyní. 

3.3 Španělská chřipka jako transformativní element 

Tato práce považuje pandemii španělské chřipky za jednoho z důležitých aktérů historie, za 

jeden z hlavních důvodů k změnám, proběhlým v období po první světové válce. Je to z 

tohoto pohledu, ze kterého tato práce reaguje na komentáře o Covidu-19 a jeho možných 

transformativních účincích. Tento náhled podporuje také Wolfe a kol., kteří vidí mortalitu a 

následnou nejistotu způsobenou epidemiemi jako sílu, která tvarovala nejenom naše 

společnosti, ale i naše DNA.18 Pokud mají tyto infekční nemoci dostatečnou sílu na 

 
15 Stefanie Trümper a Irene Neverla. „Sustainable memory.“ SCM Studies in Communication and Media 2, 

č.1 (2013): 12. 
16 „Pandemic influenza storybook“, příběhy z pandemií, Center for Disease Control and Prevention. 

https://www.cdc.gov/publications/panflu/index.html/. (staženo 2. května 2021). 
17 Astrid Erll a Ann Rigney, Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory, (Berlin: De 

Gruyter, 2009): 3. 
18 N. D. Wolfe, C. P. Dunavan a J. Diamondnd, J., „Origins of major human infectious diseases“, Nature 447, 

č.7142 (2007), 280. https://doi.org/10.1038/nature05775. (staženo 2. května 2021). 
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pozměnění našich genů, je snad překvapivé, že mohou ovlivnit politickou situaci a 

přesměrovat ekonomiku? Může to tak působit pro generace vyrůstající v éře antibiotik a 

očkování, ale není tomu tak. 

Historiografie španělské chřipky byla až do tohoto bodu velmi různorodá a, jak zmiňuje 

Phillips, s náhlými nárůsty a poklesy zájmu v reakci na tehdejší světovou situaci. Tento 

nepříliš velký a nepříliš intenzivní zájem se také projevil na tom, že náhledy na španělskou 

chřipku se začaly intenzivněji vyvíjet až po druhé světové válce. Tehdy se poprvé objevila 

historická hodnocení komplexnější, než pouhé konstatování tragičnosti události a pandemie 

tak začala být vnímána nejenom jako soubor smrti a smutku, ale i samostatná síla.19 

Oblastí, kterou Covid-19 a španělská chřipka sdílejí jako transformativní, je pracovní sektor. 

V případě o sto let zpět šlo o pravděpodobně největší ekonomický dopad chřipky. Přestože 

pravděpodobně měla i jiné intenzivní dopady na ekonomiku, jako propad reálných platů20, 

či reakce burzy na vývoj pandemické situace21, největší transformativní efekt měla úmrtí 

milionů pracovníků produktivního věku.22 To přinutilo pracovní trh k adaptaci, která dále 

vedla k dalším změnám. Přestože vzhledem k demografickému profilu obětí Covidu-19 je 

nepravděpodobné opakování tohoto scénáře23, jedná se o ukázku možných nepříjemných 

transformativních efektů pandemií. 

Přímé krátkodobé až střednědobé dopady španělské chřipky na politický svět byly četné, z 

nichž hlavní bylo urychlení konce první světové války.24 Co je však z dlouhodobého hlediska 

zajímavější, je způsob, jakým se v meziválečném světě projevily následky nemoci a tlaku, 

který přinesla na zdravotnické systémy států. Lze poukázat na všestranná zlepšení, která 

 
19 Howard Phillips, „The Re-Appearing Shadow of 1918: Trends in the Historiography of the 1918-19 

Influenza Pandemic”, Methods and Issues / Problematiques Et methodes 21, č.1 (2004): 123. doi: 

10.3138/cbmh.21.1.121. (staženo 2. května 2021). 
20 Sergi Basco, Jordi Domènech a Joan R. Rosés, „The Redistributive Effects of Pandemics: Evidence on the 

Spanish Flu.” World Development 141: č.105389 (2021): 15. 
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105389. (staženo 2. května 2021). 
21 Richard Burdekin, „Death and the Stock Market: International Evidence from the Spanish Flu.” Applied 

Economics Letters (2020): 6. https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1828802. (staženo 2. května 2021). 
22 Brian Beach, Karen Clay, a Martin H Saavedra, „The 1918 Influenza Pandemic and Its Lessons for 

COVID-19.” National Bureau of Economic Research Working Paper Series č. 27673 (2020): 61. 

https://doi.org/10.3386/w27673. (staženo 2. května 2021). 
23 Porovnejte Gagnon, et al., „Age-specific mortality during the 1918 influenza pandemic: unravelling the 

mystery of high young adult mortality“ doi:10.1371/journal.pone.0069586 se zprávou amerického centra pro 

kontrolu a prevenci nemoci https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-

discovery/hospitalization-death-by-age.html. (staženo 2. května 2021). 
24 Laura Spinney, Pale Rider: the Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World (New York: 

PublicAffairs, 2018), kapitola 20, citováno z nestránkovaného zdroje. 
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evropské státy učinily ve zdravotnických službách25 a mezinárodní začlenění zdravotnické 

divize Společnosti národů, League of Nations Health Organization, která sama vznikla z 

Epidemické komise LoN.26 

Kromě fyzických, počitatelných dopadů je třeba také brát v úvahu dopady na životy. Phillips 

ve své historiografické studii zmiňuje několik takových pohledů, které je nutno zvážit spolu 

se surovými daty. Patří mezi ně změna volebních vzorců pro vdovy a sirotky, zhoršení 

vzdělání a výchovy, celé životy vedené na periferii společnosti a následné dopady.27 

Na základě výše uvedeného lze tedy považovat španělskou chřipku za transformační 

okamžik světových dějin. Tento dokument se poté pokusí odpovědět na otázku, zda média 

v tomto ohledu považují pandemii Covidu-19 za analogickou španělské chřipce. 

4 Popis dat 
Tato sekce práce začne krátkým upozorněním na kritéria, podle kterých došlo k separaci dat 

a poté přejde ke shrnutí nejdůležitějších výsledků, které ze sběru dat vzešly. Těmito výsledky 

jsou myšlena data relevantní pro výzkumnou otázku a také jiné relevantní trendy, v datech 

objevené. 

4.1 Definice kategorií 

První tři zmíněné jsou takzvané kategorie „irelevance“, protože se nezabývají současností 

anebo budoucností, nebo nejsou předmětem tohoto výzkumu a jsou zahrnuty pouze pro 

zachování integrity. Rovněž nejsou zahrnuty v „relevantním“ datovém souboru, ze kterého 

se počítají procenta a vyvozují se závěry. Následují pak kategorie se skutečnou hodnotou 

pro tuto práci. 

4.1.1 Historická zpráva 

Články zařazené do této kategorie využívají španělskou chřipku jako pouhý historický 

srovnávací bod. Nepokoušejí se používat podobnosti mezi dvěma diskutovanými 

 
25 Ibid., kapitola 19. 
26 Paul Weindling, „The League of Nations Health Organization and the Rise of Latin American 

Participation, 1920-40.” História, Ciências, Saúde-Manguinhos 13, č.3 (2006): 2. 

https://doi.org/10.1590/S0104-59702006000300002. 
27 Howard Phillips, „The Recent Wave of ‘Spanish’ Flu Historiography“, Social History of Medicine 27, č. 4, 

(listopad 2004): 805, https://doi.org/10.1093/shm/hku066. (staženo 2. května 2021). 
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pandemiemi k poskytování jakýchkoli rad nebo předpovědí. Mohou tak učinit implicitně, 

třeba porovnáním grafů nebo statistik, ale neříkají čtenáři, co si má myslet nebo kam mohou 

dopady pandemie vést. Mezi příklady článků v této kategorii patří např. graf nejsmrtelnějších 

pandemií v historii lidstva. Jistě zajímavý kus kontextu, ale pro tuto studii irelevantní, 

protože tyto články se nepokoušejí spojit obě uvažované pandemie, ani se nepokoušejí 

vyslovit nějaký názor na současnou situaci nebo budoucí vývoj. 

4.1.2 Žádná zmínka o španělské chřipce 

Existují články, které, přestože byly vyhledány stejnými prostředky jako všechny ostatní, 

neobsahují zmínku o španělské chřipce ani synonymní výrazy, jako například „H1N1 1918“ 

nebo „the flu of 1918“. Tyto výsledky lze považovat pouze za chybu vyhledávání. Tyto 

články jsou zahrnuty do sběru dat, ale nejsou dále kategorizovány, protože navzdory 

příležitostným zmínkám o transformačních prvcích k diskusi tohoto tématu nevyužívají 

prostředek srovnání se španělskou chřipkou, kterým se tato práce zabývá. 

4.1.3 Irelevantní pro aktuální záležitosti 

Do této sekce patří články, které nelze považovat za skutečně historické a obsahují všechna 

potřebná kódová slova, přesto však nesouvisejí se světovou situací dneška a zítřka a tím 

pádem s touto prací. Jako příklady lze uvést rozhovory bez jakéhokoli dalšího závěru, 

„zprávy z první linie“ nebo zprávy o úmrtích na následky Covidu-19. Podobné články končí 

v této kategorii a nejsou dále posuzovány. 

4.1.4 Srovnání / instrumentalizace 

Články, které španělské chřipky využívají k nějakému účelu jsou zařazeny do této kategorie. 

Jde nejčastěji o různá porovnání, která typicky vedou např. k předpovědi nebo doporučení. 

Tato sekce je také dále rozdělena na subkategorie, ale toto dělení není využito při analýze 

dat. Pouze články v této kategorii jsou dále hodnoceny dle obsahu transformačních prvků a 

případných dalších trendů, protože jako jediné z dosud zmíněných kategorií španělskou 

chřipku instrumentalizují. 

4.1.5 Transformace 

Pouze články z předchozí zmiňované kategorie jsou v této sekci binárně rozděleny jako ano 

/ ne, tedy téma transformace obsahují či neobsahují. Právě této kategorii se tento výzkum 

nejvíce věnuje. Pro rozhodnutí, jak článek zařadit se používá kvalitativních metod, tedy čtení 
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textu a vyvození závěrů, spíše než kvantitativních metod, které by využívaly např. výskyt 

některých klíčových slov. Cílem je, aby byla tato práce schopna poskytnout ucelenější obraz, 

v porovnání s automatizovaným řešením. 

4.1.6 Další trendy 

Význačně často zmiňovaná klíčová slova a témata v rámci analyzovaných článků dostala 

svou vlastní kategorii. Při vzniku takové nové kategorie byly již katalogizované články 

znovu analyzovány a následně umístěny do těchto podskupin. Více se těmto trendům v rámci 

širší transformace budou věnovat vlastní sekce v částech data popisující i analyzující. 

4.2 Celý datový soubor 

Z celkového počtu relevantních analyzovaných článků se tématem transformace zabývalo 

přibližně 36,1 %. Přesněji tedy 22 z 61 článků, které obě pandemie zmiňovaly a nebyly z 

nějakého důvodu z relevantního souboru vyloučeny. Samozřejmě, tato potenciální 

transformace v článcích není homogenní. Očekávané, či žádané změny postupují od 

prosazovaní více veganství, přes změny systému sociálního zabezpečení až k ekonomické 

restrukturalizaci. Někteří autoři nespecifikují a pouze zmiňují, že nevíme, co bude v 

budoucnosti – ale že to není status quo ante pandemia. 

Kromě toho tento výzkum zjistil, že narativ španělské chřipky skutečně byl použit při 

mediální diskusi o způsobech, jakými Covid-19 bude měnit naše životy i poté, co opadne. 

Tohoto narativu bylo využito různými způsoby. Relativně běžné bylo pouhé implicitní 

použití, což znamená krátké shrnutí četných dopadů španělské chřipky bez přímého 

srovnání. Dalším, živějším způsobem, bylo vyprávění konkrétního příběhu – jak toto město 

nebo tato osoba trpěla v letech 1918-1920 a článek poté hledá srovnání se současností. 

Nakonec tu byli ti, kteří využili podobností mezi pandemiemi v plném rozsahu a diskutovali 

o transformačních účincích španělské chřipky, aby poskytli pevnější základ pro své 

spekulace o Covid-19. 

Značný počet článků bohužel musel být vyloučen z relevantního datového souboru kvůli 

tomu, že nebyly hodnotitelné např. z toho důvodu, že neobsahovaly jakoukoliv zmínku o 

španělské chřipce, a to i přesto, že byly vyhledány stejným způsobem, jako články ostatní. 

Výsledkem však je, že tento výzkum velmi pravděpodobně zanalyzoval všechny články, 

které splňují poměrně přísně zadaná kritéria výběru. Z tohoto pohledu poté tato práce 
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vyvozuje závěry. 

Na konkrétnější úrovni bylo zjištěno, že znatelně méně analyzovaných článků z 

internetových stránek The Telegraph v porovnání s The Guardian se věnovalo 

transformativním efektům pandemie. Celkově je totiž v The Telegraph více článků 

zaměřených čistě zpravodajsky, pouze podávajících informace o posledním vývoji, zatímco 

pisatelé The Guardian se častěji upínali k budoucnosti. Časté bylo například zpravodajství, 

které shrnulo a ohodnotilo výsledky politiky vlády, či prohlášení politiků, ale bez toho, aby 

zašlo do spekulací o možných implikacích. Tento trend poté zasahuje i do nižšího počtu 

plnohodnotných prediktivních článků. 

4.3 Trendy 

4.3.1 Nerovnost 

Nejvýraznějším individuálním trendem v datech je korelace mezi zmínkou novin o 

transformačních silách pandemie a upozorňováním na nerovnost v naší společnosti. U těchto 

dvou témat došlo k neobvykle vysoké spojitosti. Z výzkumu vyplynulo, že v přibližně 81,8 

% zmínek transformace došlo i ke zmínění nějakého elementu nerovnosti, ať už na základě 

původu nebo bohatství. 

Nejčastěji se články obsažené v této kategorii projevují tak, že nejprve upozorní na rozdílné 

míry úmrtnosti neprivilegovaných skupin v obou studovaných pandemiích a z této pozice 

poté přejdou k budoucnosti. Zde je pak zmíněna transformace, která by měla těmto 

problémům do budoucna zamezit. Autoři se však silně liší v zaměření i rozsahu 

předvídaných nebo požadovaných změn, někteří dávají pouze obecná doporučení. 

Tento trend je obzvláště častý v rámci internetových stránek The Guardian, tato kombinace 

ostatně tvoří důležitou část celého souboru dat, v kontextu pouze dat The Guardian pak jde 

o 81,3 %. Španělská chřipka také byla pro téma nerovnosti mnohokrát instrumentalizována 

i v případech, ve kterých výzkum nenašel zmínky o transformaci. Možné důvody budou 

probrány v analytické části práce. 

Mezi hlavní příklady tohoto konkrétního trendu v analyzovaných článcích patří citace jako 

„Tehdy opět [v době po konci pandemie] vytvořila politická organizace v reakci na pandemii 

potenciál pro enormní změny.“28 a „V určitém okamžiku se z této mlhy vynoříme a musíme 

 
28 Richard Power Sayeed, „What history can teach us about building a fairer society after coronavirus”, The 
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zvážit, jak bychom měli žít jinak a co dlužíme těm, kteří toho tolik dali – včetně jejich 

vlastních životů.”.29 Oba citované články hovoří hlavně o mobilizačním potenciálu 

pandemie pro socioekonomické změny. Laura Spinney, autorka publikace o španělské 

chřipce, píše ve svém článku o příčinách a následcích současné pandemie: „Z dlouhodobého 

hlediska by se [vlády] - a bychom se my – samozřejmě měli zabývat strašlivou nerovností v 

našich společnostech, kterou tato pandemie odhaluje smrtícím skalpelem. “30 

4.3.2 Ekonomická transformace 

Dalším trendem souvisejícím se změnami, které nám může pandemie vnutit, je otázka 

přicházejících ekonomických změn. To se nejčastěji projevuje buď ve formě nejistoty 

ohledně budoucnosti a předpovědí možných výsledků, nebo ve výzvě k akci. 

Tyto články se častěji vyskytovaly v datech z The Telegraph poměrově, tedy v přepočtu na 

procenta, a to ve 100 % článků zabývajících se tématem transformace. Z hlediska 

absolutního počtu jich však bylo srovnatelně i na stránkách The Guardian, pravděpodobně z 

výše uvedených důvodů, mezi nimiž dominuje větší počet článků zabývajících se 

transformací, či obecně budoucností na straně The Guardian. 

Je také třeba rozlišovat mezi častým tématem nerovnosti a tímto trendem. Navzdory tomu, 

že v prvním případě jsou také běžné zmínky o ekonomice, děje se tak spíše ve smyslu snížení 

privilegií ve společnosti, péče o chudé a snahy o rovnost. Články v této kategorii se však ani 

tak netýkají třídních rozdílů, ale spíše globálních hospodářských politik nebo dopadů na 

akciový trh. Navzdory skutečnosti, že se potenciální ekonomická restrukturalizace může 

zabývat některými problémy nerovnosti, není jejím primárním cílem, a proto jsou tyto dva 

trendy považovány za samostatné. 

Prohlášení ilustrující tento trend zahrnují „… pokud existuje jedna věc tak adaptabilní jako 

viry, je to kapitalismus. ”31, což je citát, nalezený v článku pojednávajícím o možném restartu 

 

Guardian, 18. dubna 2020, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/18/history-fairer-society-

coronavirus-workers-black-death-spanish-flu. (staženo 2. května 2021). 
29 Sophie Zeldin-O'Neill, „Orwell prize nominee Aditya Chakrabortty: ‘Don’t do what everyone else is 

doing‘“, The Guardian, 29. června 2020, https://www.theguardian.com/membership/2020/jun/29/orwell-

prize-nominee-aditya-chakrabortty-dont-do-what-everyone-else-is-doing. (staženo 2. května 2021). 
30 Laura Spinney, „Inequality doesn't just make pandemics worse – it could cause them”, The Guardian, 12. 

dubna 2020, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/12/inequality-pandemic-lockdown. 

(staženo 2. května 2021). 
31 Paul Nuki, „How Britain can avoid a second peak of Covid-19 - and restart the economy”, The Telegraph, 

20. dubna 2020, https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/britain-can-avoid-second-

peak-covid-19-restart-economy/. (staženo 2. května 2021). 
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ekonomiky a o tom, jak to může vypadat, nebo „… vládám se nakonec podaří omezit dopady 

na zdraví, [i tak] jsou ekonomické dopady a náklady na dluh významné.“.32 Druhý příklad 

pochází z článku, který začíná zmínkou o lidské ceně španělské chřipky, extrapolované na 

možná úmrtí, pokud by světová populace byla taková, jaká je dnes, což je jasný příklad právě 

toho druhu instrumentalizace, který tato práce studuje. 

5 Analýza dat 
Tato část práce nejprve rozebere data získaná v obecnějším měřítku a poté se zaměří na 

konkrétní příklady zajímavých trendů, jakými jsou například rozdíl v přístupu obou periodik 

nebo nejčastěji zmiňované typy transformace.  

5.1 Analýza celé datové sady 

Tato práce se ptá, zda noviny využívají narativ španělské chřipky při podávání zpráv o 

Covid-19 a pokud ano, v jaké míře, zejména pokud jde o její transformační dopady. Na 

základě shromážděných údajů nebyla tato otázka rozhodně zodpovězena. Dá se říci, že ano, 

ale je těžké najít srovnání kvůli bezprecedentní povaze současné celosvětové situace. 

Procento článků, které se touto problematikou zabývají, je významné, nebo se to tak 

výzkumníkovi alespoň zdá. Tuto subjektivně velkou frekvenci by ale mohl podkopat jiný 

výzkum, který by umožnil srovnání s výzkumem provedeným v jiném období. 

V kontextu instrumentalizace historie našla tato práce relativně časté použití obrazů a 

kulturních narativů španělské chřipky při diskusi o dopadu pandemie Covidu-19. Většina 

článků považovaných za relevantní předznamenala jejich další vyšetřování potenciálních 

výsledků této pandemie tím, že nejprve provedla srovnání s pandemií před sto lety – ať už 

diskusí úmrtí, která způsobila, rozepsáním se o jejím vlivu na geopolitickou scénu nebo 

upozorněním na její účinky. Ty se pohybovaly od demografických změn po ekonomické. 

Vyvstává však otázka, proč se jednalo o společné téma, a také o to, jaký dopad může taková 

instrumentalizace mít. 

Jinými slovy, média, o kterých tato práce pojednává, se snažila využít narativu španělské 

 
32 Graeme Wearden, „UK vacancies halve and pay falls as Covid-19 lockdown hits economy – business 

live”, The Guardian, 19. května 2020, https://www.theguardian.com/business/live/2020/may/19/uk-

unemployment-benefits-claimant-count-covid-19-lockdown-economy-hits-economy-business-live. (staženo 

2. května 2021). 
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chřipky k posílení účinku svých argumentů, spekulací nebo předpovědí na důsledky Covid-

19. Není těžké si domýšlet, proč tak mohla učinit – představy vykouzlené pouhou zmínkou 

o těžko představitelném počtu úmrtí způsobených španělskou chřipkou najednou dávají větší 

důvěryhodnost jakémukoli tématu souvisejícímu s pandemií. Zvláště v rané fázi pandemie, 

kterou tato bakalářská práce pokrývá. V období nejistoty před druhou vlnou, kdy se vakcíny 

teprve vyvíjely. V tak složité a nejisté situaci se může využití kolektivní paměti ukázat jako 

velmi efektivní způsob dodání kontextu i účinku. 

Další zkoumání tohoto tématu s pomocí sborníku od Tenenboim-Weinblatt a Zelizer 

umožňují této práci zjistit, proč vybraná média při zpravodajství používala kulturní paměť a 

proč se může ukázat jako efektivní způsob, jak vzbudit emoce a zájem čtenářů. Historie se 

často používá jako prostředek, kterým lze upoutat pozornost v médiích. Dokonce i 

jednoduchým porovnáním „tehdy… nyní…“ je čtenář okamžitě informován o paralele s 

minulostí a jeho zájem je tím pádem podnícen. Tato metoda byla často využívána v 

analyzovaných datech, a to i v článcích, které se netýkaly transformace. Tento typ schématu 

byl například využíván v relativně častých článcích, porovnávajících protipandemická 

opatření před sto lety a nyní.33 

Konkrétněji k této práci, dalším využitím historie je částečné vysvětlení složitějších témat 

na menším prostoru, nebo alespoň poskytnutí čtenářům určitého základního kontextu. Tím 

však autor, možná i nevědomky, přináší do tématu podtext kulturní paměti. Právě tuto 

kombinaci tato práce nejčastěji nalézá v analyzovaných článcích a považuje ji za klíčovou. 

Novinář použije statistiku, či obrázek ze španělské chřipky za účelem informování čtenářů 

o kontextu, uvedení je do situace. Takto instrumentalizovaná historie pak dává důvod pro 

vyzdvihnutí nějaké kolektivní historické vzpomínky, jejímž dopadem je zintenzivnění 

účinku článku na čtenářstvo. Úvahy o transformativních silách pandemií, konkrétně tedy 

Covidu-19, jsou tím pádem obohaceny touto kombinací instrumentalizace historie a využití 

kulturní paměti.  

Je také třeba vzít v úvahu dopady a důsledky, které tato instrumentalizace historie má. 

Projevuje se několika způsoby – klíčovými z nich je změna míry dopadu na čtenáře a posun 

ve významu. Nejen, že informace jsou přijímány silněji, ale mohou být také přijímány s jinou 

 
33 Michael Schudson, „Journalism as a Vehicle of Non-Commemorative Cultural Memory“, in Journalism 

and Memory, eds. Barbie Zelizer a Keren Tenenboim-Weinblatt, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 85. 
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konotací. 

Historie, která byla využita k účelům naznačeným v této práci, se pak sama stává nositelem 

informace, ať už ze strany autora úmyslně, či nikoli. Její zmínka nejenom, že poskytne 

čtenáři kontext, ale způsobí i zesílení předávané zprávy. To lze pro tuto práci nejzajímavěji 

vidět na příkladech, kdy je historie využita pro uvedení do tématu transformace. Sdělení 

potom nabývá pro čtenáře větší důležitosti, je totiž spojeno s kolektivní vzpomínkou na 

miliony úmrtí. Nelze se divit, že po této představě nabývají předpovědi transformace 

silnějšího významu. V případech, kdy je instrumentalizace použita tímto způsobem, tedy 

dochází k vzbuzení silnějších reakcí, což vzbuzuje větší zájem o článek, tím i jeho dosah a 

tím poté i jeho možné následné dopady na skutečný svět. 

Kromě zesílení daného argumentu pomocí využití historie však dochází i k jistému posunu 

smyslu celého sdělení. Nejedná se o situaci, kdy je možné použít historii pouze jako jakýsi 

katalyzátor reakce na článek, je třeba počítat i s tím, že konotace spojené s tou či onou 

kolektivní vzpomínkou nějak zabarví konečný význam. Je proto možné, že dopady časté 

instrumentalizace na čtenáře nebudou zcela předvídatelné, v tomto bodě už totiž jde o 

záležitost velmi individuální. 

Je zajímavé, že jen velmi málo z analyzovaných článků se nějak více dotýkalo politické 

transformace. Před samotným zkoumáním údajů autor této práce očekával, že toto téma bude 

tvořit, pokud ne většinu odkazů v rámci pojmu transformace, pak alespoň významnou 

menšinu. To se však neprokázalo. O možných důvodech tohoto nenaplnění předpokladů lze 

jen spekulovat, vzhledem k nedostatečnému množství dat je ale pravděpodobné, že tento 

stav věcí může pramenit ze skutečnosti, že všechny články, které tato práce analyzuje, byly 

publikovány v britských novinách a většina z nich byla napsána britským autorem. Země s 

jednou z nejdelších a nejpyšnějších historií parlamentární a stabilní vlády není místem, kde 

lze očekávat nejvíce volání po politické změně. Mnozí autoři z celého souboru údajů se 

postavili proti konkrétním opatřením vlády, či proti prohlášením vedoucích osob země, ale 

nedocházelo k hledání systémových změn. Výzkum provedený v jiné zemi by mohl být 

použit k nalezení kontrastu s touto studií. Zdá se pravděpodobné, že mimo Spojené 

království by šlo očekávat razantnější volání po reformě, větší osobní odpovědnosti politiků 

nebo po omezení využívání nouzových pravomocí exekutivy. 

Faktory, které by mohly limitovat sílu závěrů výše uvedených, samozřejmě existují.  

Patří mezi ně nepříliš velký statistický vzorek, ze kterého vznikají závěry. Ten zvyšuje šance 
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toho, že prosté anomálie silně zabarví úsudek, ke kterému práce dojde. Jak však již bylo 

zmíněno výše, tato práce s poměrně velkou jistotou zanalyzovala všechny dostupné články, 

které splňují kritéria definovaná v sekci zabývající se metodologií a zároveň by byly 

zhodnoceny jako relevantní. Rozšíření období, ze kterého by byly články akceptovány, by 

poté pouze vedlo k jiným problémům s daty. Řešením by pak bylo zařazení více novin, což 

by však učinilo práci méně přehlednou a kvalitativní analýza by byla méně zvladatelná. 

Značnou limitací této analýzy je pak její neporovnatelnost s další, podobnou. Nakolik lze 

procento článků zabývajících se transformací spojenou s instrumentalizací historie 

považovat za vysoké či nízké se špatně hodnotí bez podobného výzkumu. Jistě existují studie 

zaobírající se vágně tímto tématem, ale ne v podobném kontextu. Od vzniku moderního 

mediálního prostředí nedošlo k zdravotnické krizi tohoto rozsahu, v době přechozích krizí 

pak zase byla žurnalistická situace natolik jiná, že porovnání by ztrácelo na významu. 

5.2 Rozdíly mezi The Guardian a The Telegraph 

Rozdíl ve frekvenci článků zaměřených na transformaci a obecně na budoucnost lze vysvětlit 

několika způsoby.  

Na jednu stranu by se dalo říci, že jednoduše platí, že The Telegraph se o téma transformace 

tolik nezajímal jako spisovatelé z The Guardian. Je však nutné tuto myšlenku dále 

prozkoumat. Proč tomu tak bylo? Je to tím, že se jeden den více zaměřoval na budoucnost a 

ten na současnost? Je to jen tím, že levicová politika je obvykle více nakloněna pohledu na 

změnu jako řešení, zatímco pravice je, v případě Velké Británie doslova, konzervativní? 

Může to být jeden z důvodů. 

Dalším přispívajícím faktorem by mohla být skutečnost, že méně článků publikovaných na 

The Telegraph bylo takzvaných opinion pieces, které obsahují eponymní názor autora. 

Takovéto typy článků častěji obsahovaly projekci do budoucnosti, nějakou spekulaci o 

dalším vývoji. Oproti tomu autoři v The Telegraph se spíše zaměřili na shrnutí známých 

skutečností a diskusi o jejich okamžitých dopadech, než na zkoumání tangenciálních 

možností a dopadů, které se v budoucnu mohou projevit. 

Opinion pieces mají kromě toho ve většině případů tendenci posilovat obecnou ideologii 

jejich publikace34, což je trend, který existuje i v tomto výzkumu. Je pravděpodobné, že je 

 
34 Ceren Budak, Sharad Goel a Justin Rao, „Fair and Balanced? Quantifying Media Bias through 

Crowdsourced Content Analysis“, Public Opinion Quarterly 80, (2016): 260. 
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to právě nedostatek opinion pieces na straně The Telegraph, který vede tuto práci k tomu, 

aby nerovnost považovala za nejčastější transformační téma z analyzovaných dat. Pokud by 

byl počet názorových, a tedy více na budoucnost zaměřených článků z obou stran stejný, 

bylo by možné z údajů vyvodit další závěry a vyzyvatelem v četnosti zmínění by nerovnosti 

mohla být nějaká tradičnější pravicová otázka. 

Dalším možným důvodem nalezení menšího počtu transformací se zabývajících článků na 

straně The Telegraph může být, možná poněkud paradoxně, větší počet zpráv o zahraničních 

záležitostech. V rámci článků pokrytých touto analýzou se tento internetový portál více 

zmiňoval o vývoji mimo Velkou Británii a často se dotknul Španělska, jakožto země první 

vlnou Covidu-19 silně zasažené. To poté mohlo znamenat, že slovo španělský, např. ve 

spojeních jako „Spanish Prime Minister Pedro Sánchez announced that his government’s de-

escalation plan…“35 mohlo zvýšit relevanci tohoto článku v očích vyhledávacího algoritmu, 

přestože se španělskou chřipkou nemá nic společného. Aby se tento jev stal silným a plně 

relevantním, muselo by však vinnou této chyby vyhledávání dojít k vytlačení jiných článků, 

které by nebyly také hodnoceny jako irelevantní. Toto však soudě dle analyzovaných dat 

nelze očekávat, toto omezení by tedy mělo mít jen velmi malý vliv. 

Je vždy nutné vzít v úvahu možnost toho, že jde o pouhou anomálii v datech. Protože se však 

tato práce zabývá tím, co bylo ve skutečnosti napsáno a mělo potenciální dopad, je i zdánlivě 

neškodný útlum relevantní a je třeba jej zahrnout do analýzy. 

5.3 Interpretace jednotlivých trendů 

Tato sekce navrhne důvody toho, proč se tato konkrétní témata objevovala v datovém 

souboru tak často, aby si zasloužila vlastní kategorii. Dále bude spekulovat o možných 

dopadech jejich častého zmiňování, a nakonec upozorní na určité limitující faktory, které 

mohou omezovat sílu závěrů. 

5.3.1 Nerovnost 

Pandemie a sociální nerovnost jsou dva pojmy dlouhodobě spojené, jak ostatně dokazuje i 

celá řada studií publikovaných na toto téma. Mnoho z nich bylo vyvoláno pandemií Covid-

19 a reagují na ni, ještě více jich však vzniklo ještě předtím, než nedávná vlna zájmu 

 
35 Sarah Newey, „Government extends testing to include care homes, key workers and over 65s”, The 

Telegraph, 29. dubna 2020, https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-

news-uk-tests-nhs-vaccine-lockdown-covid-19-update/. (staženo 2. května 2021). 
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poukázala na úzký vztah mezi těmito dvěma pojmy. Důvody tohoto spojení jsou 

mnohostranné. 

Hlavním z nich je míra, do které jsou různé sociální vrstvy zasahované katastrofami obecně 

a pandemiemi konkrétně. Ať už jde o rozdělení podle původu36, třídy37 nebo rasy38, jedna 

skupina obvykle trpí v průběhu pandemie výrazně horšími následky než privilegovanější 

skupiny. Hlavní příčiny mohou být obecnější nebo lokalizovanější. Například během všech 

katastrof obyvatelstvo z nižších příjmových skupin trpí více kvůli horšímu přístupu ke 

zdravotní péči, což je během epidemií posíleno jejich horší výživovou situací. Existují však 

také podmínky vztahující se pouze na určité katastrofy, jako je např. pokračující válka během 

španělské chřipky, která u vojáků způsobila problémy z důvodu nedostatku hygieny, 

podvýživy, nedostatku sociálního distancování atd. Konkrétně pak opatření zavedená v boji 

nemocí Covid-19 silně nabádají k pracování na dálku, ideálně v rámci tzv. home office, což 

ale není typ práce, který vykonávají členové nižších tříd, a proto jsou viru ještě více 

vystaveni. 

Dalším pohledem na tuto častou korelaci je ten, že pandemie v kombinaci s nerovností již 

jednou k transformaci vedla, a to nejvíce viditelně v oblasti zdravotnictví a obecného 

náhledu na něj, nejvýrazněji v Evropě.39 Autoři pak mohli jednoduše očekávat opakování v 

návaznosti na současnou pandemii. Nicméně, značný počet článků volajících po změně ji 

nehledá ve zdravotnictví, ale volají po řešení nerovnosti v širší společnosti. Tyto myšlenky 

sahají od omezení chovu zvířat až po strukturální změny způsobu našeho života. 

Možné dopady častého využívání narativu španělské chřipky při diskusích o nerovnosti lze 

rozdělit na přímé a sekundární. Poměrně zřejmě častější zmiňování těchto témat povede 

k širšímu obeznámení čtenářstva s propojením pandemií a privilegovanosti. To může poté 

vést k větší podpoře restrukturalizace společnosti, či alespoň určitých změn v krátkodobém 

měřítku. Jak však bylo poukázáno v teoretické části práce, každá takováto zmínka médii do 

určité míry ovlivňuje kolektivní paměť a může tím pádem zvýšit efektivitu využití 

podobného typu článků jakožto nástroj transformace v budoucnosti. Hypotetický Covid-25 

 
36 Např.. 2009 H1N1: https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/iipj/article/view/7407/6051 nebo v případě španělské 

chřipky: https://www.nzma.org.nz/journal-articles/new-zealand-s-experience-of-the-1918-19-influenza-

pandemic-a-systematic-review-after-100-years. (staženo 2. května 2021). 
37 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221360/ nebo 

https://academic.oup.com/jtm/article/27/7/taaa128/5881393?login=true. (staženo 2. května 2021). 
38 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa2011686 nebo 

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1483.full. (staženo 2. května 2021). 
39 Laura Spinney, Pale Rider, kapitola 19, citováno z nestránkovaného zdroje. 
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by se již nemusel odvolávat pouze na španělskou chřipku, ale i na (teoreticky) nenaplněné 

naděje Covidu-19. 

Skutečnost, že silnější spojení mezi těmito dvěma tématy bylo zjištěno především v The 

Guardian, periodiku, tradičně považovaném za spíše levicové40, by mohla naznačovat, že 

vazba není tak silná, jak ukazují data. Je možné, že současný problém Covidu-19 byl 

jednoduše použit jako prostředek k prosazení agendy, kterou je obvyklý levicový boj za 

rovnostářskou společnost. I tak však značná frekvence spojení transformace a nerovnosti 

naznačuje silnější spojení těchto témat, než by bylo obvyklé. 

Jiná teorie, která kontrastuje s tou navrženou výše, směřuje opačným směrem. Levicovější 

téma nerovnosti nemuselo být nutně vynuceno publikací The Guardian. Je také možné, že si 

jej mnoho autorů s podobnými myšlenkami pouze vybrali jako místo, kde publikovat, 

jakožto publikaci tomuto tématu pravděpodobně nakloněnější. Pokud je tato domněnka 

správná, omezení uvedené výše lze považovat za méně relevantní. 

5.3.2 Ekonomická transformace 

Pravicová politika bývá obecně více zainteresována v ekonomických tématech, což je trend, 

který se zdá být potvrzen tímto výzkumem. Výše uvedená tendence opinion pieces být 

politicky vyhraněnější preferovaným směrem své publikace než pouhé zpravodajství, se tedy 

prokázala i zde. Značná frekvence tématu ekonomiky i u The Guardian však poukazuje na 

obecně velký zájem bez ohledu na politické inklinace. 

Jedním z důvodů toho, že zrovna tento trend vyplynul jako jeden z hlavních, může být jakési 

prvenství, které Covid-19 v oblasti ekonomiky drží. Tedy, že jde o první pandemii, u které 

lze realisticky diskutovat o hospodářských dopadech z dnešního pohledu. Jistě, Justiniánský 

mor nebo černá smrt způsobili intenzivní narušení ekonomické činnosti a měl podíl na 

následných transformačních pochodech, tehdejší ekonomické zřízení je však natolik 

nepodobné dnešnímu, že je lze těžko použít jako case study. Španělská chřipka je již blíže 

současné situaci, ale z důvodů blíže popsaných níže je její případ těžko studovatelný. 

Světová epidemie nebo, podle některých autorů, pandemie41 HIV/AIDS pak má nejenom 

 
40 „Where News Audiences Fit on the Political Spectrum“, Pew Research Center, 

https://www.journalism.org/interactives/media-polarization/outlet/guardian/. (staženo 2. května 2021). 
41 Myros Cohen et al., „The spread, treatment, and prevention of HIV-1: evolution of a global pandemic“, 

Journal of Clinical Investigation 118, č.4 (duben 2008), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2276790/. (staženo 2. května 2021). 
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výrazně nižší rychlost přenosu, ale vyskytuje se nejčastější v subsaharské Africe.42 Tato 

oblast není natolik významná z hospodářského hlediska, aby epidemie v ní mohla s sebou 

nést transformační efekty. Oproti tomu Covid-19 je pandemií skutečně globálního měřítka a 

kvůli tomu bude mít větší dopad. Z tohoto pohledu jej tak lze vnímat jako první pandemii, 

která může skutečně zasáhnout moderní ekonomicky systém, a případně ho přivést 

k reformám. Dává potom smysl, že bude zmiňován častěji v kontextu transformace. 

Je zajímavé, že je sporné, zda samotná španělská chřipka způsobila významnou 

ekonomickou transformaci, a to navzdory skutečnosti, že je v analyzovaných článcích 

instrumentalizována k tomuto účelu. První světová válka způsobila takové otřesy, že najít 

jakékoli konkrétní změny, které pandemie měla ve světové ekonomice, se zdá být téměř 

nemožné. V současné debatě na toto téma do značné míry panuje shoda, že španělská chřipka 

způsobila velké narušení, ale je těžké poukázat na konkrétní dlouhodobé dopady, které měla. 

Je třeba si představit, že masová mobilizace, větší počet žen v pracovní síle, restrukturalizace 

ekonomik pro válečnou výrobu, výměny území a další způsobili tolik změn, že pandemie 

byla ve výsledku jen jedním z mnoha faktorů. Dostali jsme se tedy jako společnost do 

zajímavé situace, kdy španělská chřipka, která sice způsobila nějaké změny, ale není jisté 

nakolik a v čem přesně, je využívána jako nástroj pro diskutování ekonomických 

transformativních efektů Covidu-19. 

Eventuální účinky této konkrétní formy instrumentalizace kopírují ty z předchozího 

interpretovaného trendu. Jmenovitě tedy krátkodobé dopady ve formě větší podpory pro toto 

téma díky využití historie, následné vliv na kulturní paměť a možné odvolávání se právě na 

tyto analyzované články. 

Možným faktorem, který snižuje význam tohoto trendu je skutečnost, že ekonomika byla 

jedním z hlavních témat během pandemie Covidu-19, a to zejména během počátečních 

lockdownů, protože takto silná opatření nezažily celé generace. Veřejnost i politici se hádali 

o opatřeních a o tom, která byla nezbytná a která pouze zabíjela ekonomiku bez toho, aby 

nějak pomáhala v boji s virem. Z této atmosféry neustálých rozhovorů o lockdownu, nakolik 

poškozuje místní podniky, kdy můžeme očekávat znovuotevření atd., by mohly vycházet 

některé články uvažující o transformaci. Je tedy možné, že někteří z autorů byli jednoduše 

ovlivněni intenzivní celospolečenskou diskusí a nepublikovali by články s tématem 

 
42 „UNAIDS Data 2019“, zpráva o AIDS, UNAIDS, 17, 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-UNAIDS-data_en.pdf. (staženo 2. května 2021). 
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ekonomické transformace bez tohoto přehlcení veřejného diskurzu. 

Větší četnost v The Telegraph také opakuje limitující faktor ze sekce nerovnosti ohledně 

politických inklinací média, pouze tentokrát zaměřený na pravicovější publikaci. V tomto 

případě je však ještě slabší, a to díky větší popularitě tohoto tématu i na stránkách The 

Guardian. Tento trend se tak zdá být dostatečně vyrovnaný na obou stranách debaty. 

Na druhou stranu, to, zda byli autoři ovlivněni společnou debatou, není pro tuto práci zvláště 

důležité. Výrazně podstatnější je, že k napsání článků došlo a mohly ovlivnit společnost 

svým transformativním charakterem. Přesto je nutné mít na paměti, že zeitgeist může 

navádět autory do směrů, kterými by se jinak ani nemuseli vydat. 

Závěr 
Tato práce se zaměřila na porovnání dělaná médii mezi španělskou chřipkou a Covid-19 a 

na to, jak často jejich zmínka vyvolává otázku transformace, ať už politické nebo 

socioekonomické. Instrumentalizace španělské chřipky, která evokuje hrůzy a změny, které 

přinesla, při podávání zpráv o Covid-19, je předmětem zájmu této práce, protože implicitně 

obsahuje myšlenku, že tato doba může být podobná a že se musíme připravit na změny které 

dopadnou na svět, zatímco jsme byli v lockdownech a home office. 

Na základě provedeného výzkumu byla nalezena znatelná korelace mezi odkazy na uvedené 

pandemie s diskusemi o jejich transformačních schopnostech. Tyto dva byly zmíněny 

stejným dechem v 22 z 61 relevantních studovaných případů, což představuje přibližně 36,1 

% celého sledovaného souboru dat. Hypotéza, že online verze dvou studovaných britských 

deníků považují Covid-19 za potenciálně transformační sílu a zmiňují španělskou chřipku a 

pro tento argument využívají narativu španělské chřipky, čímž čerpají z kolektivní paměti 

pandemie, byla proto částečně potvrzena. Je těžké říci, zda je procento článků, které se 

vztahují k tématu této práce, vysoké nebo nízké, protože rozsah a úroveň zpravodajství o 

této pandemii nemá v historii moderní žurnalistiky obdoby. Možná tento výzkum může 

posloužit jako výchozí bod pro studium budoucích pandemií, bohužel však nejsou k 

dispozici žádná data, se kterými by bylo možné porovnat výsledky této práce. 

Tato práce však také zjistila významné rozdíly ve způsobu, jakým The Guardian a The 

Telegraph přistupovaly k otázce transformace. Toto konkrétní téma je výrazně častější na 

stránkách The Guardian. Lze jen spekulovat o důvodech, ale jedním z nejvíce přispívajících 
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faktorů je pravděpodobně větší výskyt opinion pieces, editorialů a dalších článků 

obsahujících osobní názor autora v The Guardian, zejména při diskusi o otázce Covidu-19. 

Zdá se, že takové typy článků jsou vhodnější k předávání transformačních témat. 

Mezi hlavní témata, v jejichž kontextu byla transformační síla Covidu-19 zmiňována, patří 

otázka nerovnosti a ekonomické transformace. Nerovnost a privilegovanost založená na 

širokém spektru faktorů, včetně příjmu, rasy a původu, byla hlavním problémem 

zmiňovaným v kontextu transformace levicovým The Guardian, ale poměrně často se ocitla 

i na stránkách The Telegraph. Na druhou stranu otázka ekonomické transformace byla 

zmiňována oběma publikacemi, a přestože z hlediska absolutního počtu bylo toto téma 

využito srovnatelně, procentuálně se častěji vyskytovalo v The Telegraph. 

Pokud jde o instrumentalizaci historie, tato práce našla řadu případů, kdy byla při diskusi o 

pandemii Covidu-19 použita španělská chřipka. Ty sahaly od pouhé implicitní 

instrumentalizace, jako je uvedení článku celkovým počtem úmrtí připisovaných španělské 

chřipce, až po explicitnější příklady. Obecně byla španělská chřipka používána jako způsob 

zesílení konkrétních narativů, a to i v případech, kdy je těžké pro to najít historické 

opodstatnění, jako například u ekonomické transformace. 

Existuje mnoho příležitostí pro další výzkum v této oblasti. Možnosti zahrnují srovnání této 

studie se studií provedenou v novinách z jiné země nebo studií provedenou na podobné téma 

s kvantitativním přístupem, na rozdíl od kvalitativního. Vliv médií na moderní svět, a 

naopak, si žádá hlubšího prozkoumání.



 

 

 

 

 

Summary 

This paper focused on the comparisons made between the Spanish Flu and Covid-19 and 

how often their mention raises the question of transformation, whether it be political or 

socio-economic. The instrumentalization of the Spanish Flu, evoking the horrors and 

changes it brought when reporting on Covid-19 is a topic of interest, as it implicitly 

contains the idea that this time might be similar and that we need to prepare for the 

alterations made to the world while we were in lockdowns and home-offices.  

Based on the research conducted, a significant correlation between the references to said 

pandemics and discussions about their transformative powers was found. The two were 

mentioned in the same breath in 22 of the 61 relevant studied cases, which accounts for 

36,1 % of the whole dataset. The hypothesis that these two British newspapers consider 

Covid-19 a potentially transformative force and mention the Spanish Flu when expressing 

this belief, thus drawing on the collective memory of the pandemic, has therefore been 

partially confirmed. It is difficult to say whether the percentage of articles referring to the 

topic of this work is high or low, as this pandemic’s extent and the level of reporting on it 

is unprecedented in modern journalism’s history. Perhaps this research can serve as a 

baseline for studies of future pandemics but unfortunately, there is no data available with 

which the results of this thesis could be compared.  

However, this work also found notable differences in the way the Guardian and the 

Telegraph approached the issue of transformation. This particular theme is significantly 

more common within the pages of the Guardian. This thesis can only speculate on the 

reasons for this, but perhaps the single most contributing factor is the greater prevalence of 

op-eds, editorials, and other more opinionated articles in the Guardian, especially when 

discussing the issue of Covid-19. Such pieces seem to lend themselves to asking the kinds 

of questions which are answered by transformation. 

Among the chief terms with which transformation was mentioned stand as most common 

the notion of inequality and the notion of economic transformation. Inequality and 

privilege based on a wide spectre of factors, including income, race, and origin, were the 

leading issues brought up within the context of transformation by the left-leaning 

Guardian, but found themselves often enough also on the pages of the Telegraph. 



 

 

 

 

Economic transformation on the other hand was a factor brought up by both papers on a 

regular basis, with the absolute number of cases on the side of the Guardian, despite being 

percentage wise more common within the Telegraph. 

As regards to the instrumentalization of history, this thesis found a number of cases in 

which the Spanish Flu was used when discussing the pandemic of Covid-19. These ranged 

from mere implicit instrumentalization, such as prefacing the article with the total number 

of deaths attributed to the Spanish Flu, to more overt examples. On the whole, the Spanish 

Flu was certainly used as a vehicle for narrative by the media, even in cases when such 

usage is hard to back by history, such as when discussing economic transformation. 

There are most certainly opportunities for further research in this area. Possible options 

include a comparison of this study with one done on newspapers from another country or a 

study done on a similar topic with a quantitative approach, as opposed to this paper’s 

qualitative one.  The influence of media on the modern world and vice versa warrants 

deeper exploration.  
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67 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/revealed-value-of-uk-pandemic-stockpile-fell-by-40-in-six-yearsx

68 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/coronavirus-deaths-in-care-homes-in-england-and-wales-more-than-quadruple-in-a-weekx

69 https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jun/04/can-australia-expect-a-spike-in-coronavirus-cases-over-winterx

70 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/revealed-the-inside-story-of-uk-covid-19-coronavirus-crisisx

71 https://www.theguardian.com/world/2020/jun/24/brazil-covid-19-crisis-denies-potato-clown-last-wishx

72 https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/16/coronavirus-pandemic-deaths-grieving-invisiblex y n n

73 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/19/second-coronavirus-wave-r-number-uk-test-and-trace-mass-gatherings-travelx

74 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/the-cluster-effect-how-social-gatherings-were-rocket-fuel-for-coronavirusx

75 https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/15/nurses-surgeons-janitors-first-us-health-workers-to-die-covid-19x

76 https://www.theguardian.com/world/2020/may/23/america-coronavirus-covid-19-second-wavex y n n

77 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/28/coronavirus-infection-rate-too-high-second-wavex

78 https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/happy-hypoxia-unusual-coronavirus-effect-baffles-doctorsx

79 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/08/care-home-residents-harvested-left-to-die-uk-government-herd-immunityx

80 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/29/us-responses-1918-flu-pandemic-offer-stark-lessons-coronavirus-nowx

81 https://www.theguardian.com/world/2020/jun/02/more-than-a-number-stories-behind-five-of-the-50000-uk-lives-lost-to-coronavirusx

82 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/hazmat-suit-disease-deadly-viruses-danger-symbol-heroicx

83 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/coronavirus-australia-latest-at-a-glancex

84 https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/09/morning-mail-police-raid-ruby-princess-gps-on-brink-of-collapse-lessons-from-the-spanish-flu (within a podcast included)x y y n

85 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/23/boris-johnson-lockdown-coronavirus-londonx n n n

86 https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/10/us-election-coronavirus-voting-trump-bidenx n n n

87 https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/04/us-2020-presidential-election-coronavirus-futurex n n n

88 https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/may/28/so-much-living-to-do-stories-of-the-uks-coronavirus-victimsx x

89 https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/11/us-coronavirus-covid-19-infections-second-wavex x

90 https://www.theguardian.com/membership/2020/jun/29/orwell-prize-nominee-aditya-chakrabortty-dont-do-what-everyone-else-is-doingx y y n
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a

1 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/revealed-asia-better-prepared-fight-coronavirus-britain/x

2 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/02/britain-handled-1968-flu-epidemic-shutdown-avoided-second-wave/x

3 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/covid-19-deaths-truth-will/x n n n

4 https://www.telegraph.co.uk/news/0/coronavirus-vs-sars-mers-flu-how-deaths-compare-covid-19/x

5 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/09/second-wave-coronavirus-europe-uk/x n n y

6 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/britain-can-avoid-second-peak-covid-19-restart-economy/x n y y

7 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/covid-19-do-body-affect-coronavirus/x

8 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/red-zone-ignorance-carelessness-towards-curtailing-covid-19/x

9 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-safe-young/x n n n

10 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-death-toll-lockdown-rules-cases/x

11 https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/could-britain-first-crack-covid-19-code/x

12 https://www.telegraph.co.uk/business/how-to-be-green/recovering-from-covid-19/x y y y

13 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/01/britain-ended-one-worst-world-fighting-coronavirus-experts/x n n n

14 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-lockdown-government-work-rules-deaths-cases/x x y y y

15 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/20/coronavirus-has-accelerated-eight-mega-trends-will-transform/x n n n

16 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-news-latest-deaths-tests-flights-nhs-ventilators/x

17 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-deaths-boris-johnson-intensive-care-tests/x n n n

18 https://www.telegraph.co.uk/news/0/coronavirus-summer-weather-why-reduce-cases-warm/x n n n

19 https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/04/16/sweden-has-shown-not-tackle-coronavirus-fights-now-save-face/x n n n

20 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/six-ways-lockdown-could-eased-without-greatly-increasing-risk/x n n n

21 https://www.telegraph.co.uk/business/2020/04/21/against-should-lift-lockdown-save-economy/x n n n

22 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-dominic-cummings-ppe-remdesivir-uk-lockdown/x

23 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/21/prince-wales-launches-first-british-memorial-victims-coronavirus/x

24 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/21/government-had-plan-fight-pandemic-lost-nerve/x n n y

25 https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/come-us-immediately-happened-tested-positive-coronavirus-singapore/x

26 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/10/curfew-introduced-coronavirus-stalks-navajo-nation/x y n y

27 https://www.telegraph.co.uk/travel/rail-journeys/orient-express-plots-july-return/x

28 https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/03/23/boris-johnson-coronavirus-speech-update-lockdown-uk/x y

29 https://www.telegraph.co.uk/investing/shares/best-podcasts-improve-investment-skills/x

30 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-shops-lockdown-uk-update-deaths-face-masks/x y n y

31 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/greece-moved-early-decisively-keep-covid-19/x

32 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-tests-deaths-nhs-nightingale-hospital/x

33 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-latest-uk-deaths-tests-nhs-covid-19/x

34 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-lockdown-extended-boris-johnson-cases-deaths/x

35 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-latest-uk-home-tests-deaths-cases-nhs-spain/x

36 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-quarantine-uk-cases-deaths-lockdown/x

37 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-test-track-contact-tracing-cases-update/x

38 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-face-masks-transport-cases-deaths/x

39 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-lockdown-news-nhs-nightingale-hospital-volunteers/x

40 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-shops-schools-uk-deaths-lockdown-update/x
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41 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-latest-uk-home-tests-deaths-cases-nhs-usa-trump/x

42 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-cases-update-deaths-nhs-covid-19-hospitals/x

43 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-track-trace-care-home-deaths-cases-uk1/x

44 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-cases-live-updates-deaths-latest-nhs-tests/x

45 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-social-distancing-support-bubble-deaths-cases/x

46 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/taiwans-vice-president-chen-chien-jen-countrys-fight-covid-19/x

47 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-lockdown-update-deaths-cases-tests-latest/x

48 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-news-lockdown-vaccine-boris-johnson-cases-death/x

49 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-furlough-self-employed-cases-deaths/x

50 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/what-r-value-means-coronavirus-lockdown-uk-rising/x

51 https://www.telegraph.co.uk/news/0/coronavirus-celebrities-famous-people-who-test-positive-boris-johnson/x

52 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-testing-kits-key-workers-deaths-cases/x

53 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-boris-johnson-hospital-queen-speech-cases/x

54 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-antibody-tests-lockdown-deaths-cases/x

55 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-cases-tests-lockdown-latest-covid-19-deaths/x

56 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-face-masks-uk-deaths-lockdown-latest-nhs/x

57 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-latest-uk-deaths-bame-covid-test-lockdown/x

58 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-vaccine-lockdown-update-cases-deaths-schools/x

59 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/17/schools-classrooms-do-not-act-breeding-grounds-covid-19-study/x

60 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/unlike-spanish-flu-trek-peak-coronavirus-will-long/x n n n

61 https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/david-lloyd-george-spanish-flu-can-tell-us-response-coronavirus/x n n n

62 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/resurgence-covid-19-around-world-tells-us-risk-second-wave/x

63 https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/16/dont-place-much-faith-models-predicting-another-coronavirus/x n n n

64 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/17/one-towns-collective-trauma-1918-spanish-flu-saved-another/x

65 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/how-deadly-coronavirus-toll/x

66 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-in-latin-america/ y y y

67 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/01/no-evidence-suggest-coronavirus-second-wave-coming/x n

68 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/09/second-wave-coronavirus-europe-uk/x n n n

69 https://www.telegraph.co.uk/business/2020/03/17/history-tells-us-coronavirus-economic-effect-will-short-sharp/x n n y

70 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/covid-19-testing-capacity-just-in-time-britain-has-arrived-just/x n n n

71 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/beware-antibody-politics-rise-covid-elite/x y y y

72 https://www.telegraph.co.uk/business/spark/building-resilience/lessons-from-historical-financial-crises/x

73 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-cases-uk-lockdown-deaths-test-covid-19-vaccine/x

74 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-lockdown-extended-boris-johnson-sunday-cases/x

75 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-tests-nhs-vaccine-lockdown-covid-19-update/x

76 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/07/coronavirus-linked-one-20-deaths-england-wales-ons-data-shows/x

77 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/19/how-accurate-coronavirus-uk-death-numbers/x

78 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-lockdown-deaths-cases-care-homes-tests/x

79 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-cases-latest-deaths-essential-workers-test/x

80 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/31/counting-coronavirus-different-countries-calculating-death-tolls/x

81 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-uk-cases-deaths-lockdown-update/x

82 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-lockdown-latest-news-non-essential-shops-close/x

83 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-latest-news-care-home-death-toll-lift-lockdown/x

84 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-latest-boris-johnson-updates-uk-cases-deaths/x

85 https://www.telegraph.co.uk/travel/comment/coronavirus-black-death-plague-spanish-flu-history-pandemic/x y y y

86 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-latest-lockdown-panic-buying-news-cases-nhs/x

87 https://www.telegraph.co.uk/news/0/coronavirus-uk-victims-personal-stories/x

88 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-testing-antibody-uk-lockdown-deaths-track-trace/x

89 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/will-see-outbreaks-inevitable-warning-worlds-famous-virus-hunter/x

90 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-end-lockdown-boris-johnson-new-rules-school/x
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