
Abstrakt 

Pro veřejnost představují média nejdůležitější zdroj informací o duševních onemocněních. Je 

známo, že mediální prezentace lidí s duševními poruchami jsou často negativní a přispívají 

tak k jejich stigmatizaci. Na druhou stranu, média mohou hrát významnou roli při snižování 

míry stigmatizace, a to poskytováním adekvátních informací o tomto tématu a zapojováním se 

do antistigmatizačních kampaní. Až dosud nebyl vyvinut žádný standardizovaný nástroj 

k měření stigmatizace duševních onemocnění v tištěných médiích, který by používal 

operacionalizované definice. V rámci našeho projektu jsme si stanovili dva cíle: a) 

vytvoření standardizovaného a objektivního nástroje k měření stigmatizace duševních 

onemocnění  v tištěných médiích, b) provedení analýzy obsahu mediálních sdělení o 

duševních onemocněních ve vztahu ke stigmatizaci v českém, chorvatském a slovenském 

tisku. Vytvoření nástroje „Picture of Mental Illness in Newspapers“ (PICMIN) bylo založeno 

na principech obsahové analýzy, což je výzkumná technika umožňující vyvozování platných a 

replikovatelných závěrů z textu. Uvedený nástroj se skládá z jedenácti popisných a 

pěti analytických kategorií. V rámci naší studie jsme došli k těmto závěrům: ve všech třech 

zemích bylo zjištěno vysoké zastoupení článků se stigmatizujícím obsahem, v četnosti 

uvádění stigmatizujících obsahů dominoval bulvární tisk, články s vyšším počtem slov mají 

menší stigmatizační potenciál. Schizofrenie a poruchy příjmu potravy jsou ve článcích 

zastoupeny více, než odpovídá jejich skutečné prevalenci ve sledovaných zemích, naopak 

úzkostné poruchy a demence jsou zastoupeny méně. Mezi největší prediktory pozitivního 

vyznění článku patří uvedení názoru odborníka na duševní zdraví nebo odkaz k vědeckému 

výzkumu. Sdělení uvádějící duševní poruchy v souvislosti s agresivitou tvořily třetinu všech 

článků. Vražda byla nejčastěji uváděna v souvislosti s psychotickými poruchami, zatímco 

afektivní poruchy byly nejčastěji spojovány s dokonanou sebevraždou. Velká většina článků 

vztahujících se k násilí popisovala osoby s duševním onemocněním jako pachatele. Mediální 

prezentace duševních onemocnění se v jednotlivých zemích do značné míry liší, ale je 

obecně nízké kvality. Již bylo zahájeno několik aktivit, které by měly upevnit spolupráci mezi 

odborníky v oblasti duševního zdraví a novináři (např. poskytování rozhovorů do tisku, 

oslovení novinářů prostřednictvím tiskové konference, cena za nejkvalitnější článek týkající 

se problematiky duševního zdraví). Cílem je zlepšit způsob prezentace tematiky duševního 

zdraví v médiích, minimalizovat potenciální diskriminační praktiky a podpořit tak osoby 

s duševním onemocněním ve vyhledávání odborné pomoci.  
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